
ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Datum konání: 08.01.2020 

Místo konání:  OÚ Přerov Nad Labem 

Začátek schůze: 17:45 hodin 

Konec schůze:    18:30 hodin 

Přítomni: Irena Jarešová, Radka Tomášková, Pavel Otruba 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté:  

 

Předsedkyně KV seznámila členy s jednotlivými body programu. 

 

Program a průběh jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace o inventarizační komisi (IK) – inventarizace za rok 2019 probíhá v souladu 

s Plánem inventur  

 

3. Kontrola usnesení a úkolů z minulého/minulých VZ a z minulého období: 

 

a) Usnesení č. 3/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje smlouvu AQUA 

CONTACT Praha v.o.s a pověřuje starostu podepsáním.  

Úkol je – není splněn – trvá (smlouva byla podepsána starostou, čekalo se na potvrzení z 

vodoprávního úřadu a KÚSK =>bylo však zjištěno, že obec má, a bude, jednat napřímo 

s KÚSK a ne přes vodoprávní úřad; dopis připraven k odeslání) 

 

b) Usnesení č. 18/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci za 

tyto typy projektů: Umístění herních prvků neveřejného sektoru (hřiště MŠ) v katastru 

obce. 

Úkol je – není splněn – trvá (hřiště u Babince =>úkol zůstává, aktuálně nemohla být 

žádost v jiném „novém“ dotačním titulu podána => obec musí nejdříve požádat a získat 

souhlas Ministerstva zemědělství ke zřízení přístupu na „Portál farmáře“ – následně bude 

možné žádost či jiné žádosti o dotaci podávat prostřednictvím tohoto portálu; aktuálně 

výzva od MMR – zjišťují se možnosti) 

 

c) Usnesení č. 22/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu zahájením řešení 

duplicity vlastnictví (obec/soukromí vlastníci). 

Úkol je – není splněn – trvá (starosta zahájil řešení duplicity vlastnictví obec/soukromí 

vlastníci a určení hranic; starosta obce průběžně komunikuje s právníkem Obce                      

JUDr. Drábkem; stav „jedné“ věci se posunul tak, že bylo zhotoveno geometrické 

zaměření a došlo k určení rozsahu a ceny; úkol je dlouhodobý; objevují se další případy 

v souvislosti s probíhající digitalizací obce) 

 

d) Usnesení č. 26/2019: 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem stanovuje maximální finanční částku 150,- Kč/hod 

jako měrnou jednotku při odměňování neuvolněných členů zastupitelstva při výkonu 



činností nad rámec výkonu funkce. Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor navržením 

metodiky odměňování pro zastupitele a zaměstnance obecního úřadu. 

Úkol je – není splněn – trvá (metodika odměňování je stále připravována, byla také  

konzultována s právníkem) 

 

e) Usnesení č. 49/2019:    

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příspěvky jednotlivým 

žadatelům – 3. část - přehled žadatelů a částek k čerpání je přílohou č. 4 zápisu. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením a podpisem Veřejnoprávní smlouvy              

o poskytnutí neinvestiční dotace s každým uživatelem, kterému byl schválen příspěvek. 

Úkol je – není splněn – trvá (Rybářský spolek Přerov nad Labem 5 000,- Kč – 

Veřejnoprávní smlouva podepsána jednostranně obcí a čekalo se na předání smlouvy 

zástupcem Rybářského spolku včetně čísla účtu k zaslání finanční částky obcí – již bylo 

proplaceno) 

 

f) Usnesení č. 61/2019:    

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr podání žádosti              

o dotaci na akci „Rozšíření systému separace odpadů-obec Přerov nad Labem“. 

Úkol je – není splněn – trvá (pan Lád - podklady pro podání žádosti o dotaci jsou před 

finalizací – termín podání žádosti je na přelomu 01 – 02/2020) 

 

g) Usnesení č. 87/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dodatečný zápis do 

Katastru nemovitostí u prodaného pozemku dle schváleného Usnesení č. 49/2013 ze dne 

25. 04. 2013. 

Úkol je – není splněn – trvá (zažádáno o dodání geometrického plánu) 

 

h) Usnesení č. 91/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem pověřuje starostu vyvoláním jednání s okolními 

obcemi v návaznosti na plánovaná dopravní omezení II/272, most ev. č. 272-004, 

s požadavkem na řešení pro spoje v rámci Dopravního sdružení svazku obcí Nymburska 

s IDSK. 

Úkol je – není splněn – trvá (starosta rozeslal výzvu okolním obcím; 5. 12. 2019 

projednáváno v rámci Mikroregionu Polabí; jsou plánovány další kroky, probíhají další 

jednání) 

 

i) Usnesení č. 92/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu vyhlášením 

záměru nákupu plachtové montované haly včetně zajištění cenových nabídek pro 

projednání finančního výboru. 

Úkol je – není splněn – trvá (osloveny firmy pro předložení cenových nabídek, čeká se na 

nabídky) 

 

j) Usnesení č. 93/2019:    
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu zajištěním studie 

opravy břehové hrany (jižní) Salvátorského rybníka. 

Úkol je – není splněn – trvá (studie připravena projektanty, proběhlo připomínkování 

studie za účasti zástupů Rybářského spolku, následuje detailnější rozpracovávání) 

 

 



k) Usnesení č. 95/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu vyhlášením 

záměru instalace osvětlení multifunkčního hřiště pro míčové hry v areálu Základní                    

a mateřské školy včetně zajištění cenových nabídek a projektové dokumentace. 

Úkol je – není splněn – trvá (osloveny firmy pro předložení cenových nabídek - zatím byly 

firmami předloženy 2 nabídky) 

 

l) Usnesení č. 98/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci  

na projekt: Elektromobilita – dopravní prostředek pro technické služby. 

Úkol je – není splněn – trvá (čeká se na vypsání vhodného dotačního titulu) 

 

m) Usnesení č. 105/2019:   
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje kupní smlouvu na                   

parc. č. 114/27 o výměře 32 m
2
 v katastru obce Přerov nad Labem a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy a podáním na katastr.  

Úkol je – není splněn – trvá (čeká se na doložení doplňujícího dokladu od majitele 

pozemku) 

 

n) Usnesení č. 110/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Střednědobý rozpočtový 

výhled obce Přerov nad Labem pro roky 2020-2021 zveřejněný na úřední desce obce 

Přerov nad Labem dne 27. 11. 2019 a doplněný na zasedání zastupitelstva č. 9. 

Střednědobý rozpočtový výhled je příloha č. 3. 

 

o) Usnesení č. 111/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Rozpočet obce Přerov nad 

Labem pro rok 2020 zveřejněný na úřední desce obce Přerov nad Labem dne 27. 11. 2019 

a doplněný na zasedání zastupitelstva č. 9. Rozpočet obce je příloha č. 4. 

 

p) Usnesení č. 112/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem 

1) stanoví v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny 

za jednotlivé funkce vykonávané neuvolněnými členy zastupitelstva obce Přerov nad 

Labem podle nařízení vlády č. 318 /2017 v maximální výši pro tyto funkce: neuvolněný 

starosta, předseda výboru, člen výboru, člen zastupitelstva bez dalších funkcí. Příslušná 

maximální částka je v přiložené tabulce níže – označena žlutě. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.     

2) schvaluje  

a. v souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě souběhu funkcí poskytnutí měsíčních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva do výše nejvyšší z odměn za 

jednotlivé funkce. 

b. v souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva 



obce ve smyslu bodu 1) a 2) tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2020. 

Poskytnutí měsíčních odměn nabývá účinnosti taktéž od 01. 01. 2020.  

 

q) Usnesení č. 113/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě 

o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/5001241/85/02600167/2011 AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Úkol je – není splněn – trvá (Dodatek č. 7 ke smlouvě byla starostou podepsán, odesláno, 

čeká se na potvrzený výtisk od AVE CZ) 

 

r) Usnesení č. 114/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje nabídku od ÚZSVM 

Obci, pod č. j. UZSVM/SKO/12327/2019/SKOM - odkoupení hrobového příslušenství 

k hrobu č. 193 na hřbitově Přerov nad Labem ve výši 1.000,- Kč. 

Úkol je – není splněn – trvá (Obcí byl vyjádřen zájem o odkoupení hrobového 

příslušenství k hrobu č. 193 na hřbitově Přerov nad Labem za nabídnutou částku ve výši 

1.000,- Kč odesláním potřebných dokumentů) 

 

s) Usnesení č. 115/2019:  Usnesení bylo přijato  
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje přistoupení obce Přerov nad Labem          

do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 

samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její 

zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve 

lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

Úkol je – není splněn – trvá (vyplněná přihláška o přistoupení obce Přerov nad Labem 

včetně Usnesení č. 115/2019 byla odeslána a již bylo potvrzeno členství Obce v SMS ČR) 

 

4. Dotazy  

 

 

5. Diskuse 

 

 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 

Termín příští schůzky:    29. 1./3. 2. 2020 

   

 

Zapsal/a:  I. Jarešová  

 

Zápis ověřil/a:  Pavel Otruba 

 

Za kontrolní výbor předsedkyně KV: I. Jarešová 

 

Členové kontrolního výboru: Radka Tomášková, Pavel Otruba 


