
Zasedání zastupitelstva č. 10/2020 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 30.11.2020 

 
 

Datum:  30.11.2020 v 18:00 hod.  
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu, Přerov nad Labem 38, 289 16, za dodržení stávajících pravidel pro 
pobyt osob ve vnitřních prostorách při nouzovém stavu 
Přítomni:  
p. Beneš, pí Bakošová, p. Svoboda, p. Skuhravý, pí Jarešová, p. Veselý, p. Kadeřávek, pí Tomášková, pí Salačová 
Omluveni: 0 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: Andrea Buganská 
Ověřovatelé zápisu:  pí. Jarešová,  pí. Tomášková   Hosté:  1 osoba 
 
1) Zahájení 
Vážená paní místostarostko, vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych 
zahájil zasedání zastupitelů číslo 10 v 18:05 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program 
byl zveřejněn na úřední desce od 23.11.2020, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno 9 členů zastupitelstva, 
omluven/i je/jsou 0 zastupitel/é. Počet přítomných členů zastupitelstva obce je nadpoloviční a zasedání je schopné se 
usnášet. Prezenční listina je jako příloha č. 1 součástí tohoto zápisu. Jednání zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem se bude nadále řídit dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a 
platným Jednacím řádem. Z jednání bude pořízen audio záznam pro potřeby ověření zápisu dle usnesení č. 10/2016 z 
28.1. 2016.   
V souvislosti s platnými krizovými opatřeními a vyhlášením vlády České republiky probíhá zasedání tak, aby byly 

zachovány zákonné požadavky, zejména dostupnost probíhajícího zasedání veřejnosti a zároveň dodržení 

předepsaných krizových opatření. Zasedání zastupitelstva proběhne z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření a ve 

smyslu paragrafu 16 odstavce 2 písmeno c) zákona o obcích, v režimu oddělených prostor veřejnosti a zastupitelstva 

obce Přerov nad Labem. Zasedání zastupitelstva se z bezpečnostních důvodů koná v zasedací místnosti obecního úřadu 

a veřejnost bude v navazující místnosti dle podmínek zákona o obcích a aktuální metodiky řešení krizových opatření.  

Jako zapisovatelku určuji paní Andreu Buganskou. Jako ověřovatele zápisu určuji paní Irenu Jarešovou a paní Radku 
Tomáškovou. Konstatuji, že zápis usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen a vyvěšen na úřední desce 
obce. Ke správnosti a úplnosti zveřejněného zápisu usnesení zasedání číslo 9, nebyly vzneseny žádné připomínky ani 
námitky. Podnět paní Salačové: žádá o ověření úplnosti zveřejněných podkladů a příloh ze zasedání zastupitelů č.9  na 
elektronické desce pro jejich plnou dostupnost  – bude ověřeno.  
 

2) Program zasedání  
Zveřejněný program s navrženými body jednání zastupitelů: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Smlouva – dopravní obslužnost 
5. Přijetí dotace oblast separace odpadů 
6. Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce 
7. Aktualizace Akčního plánu SPR Obce 
8. Rozpočtové opatření RO č.7, včetně RO č.6 – Opatřením starosty  
9. Nákup pozemku parc.č.79/13 
10. Záměr prodeje zařízení plynovodu 
11. Prodej  parc.č.104/5   
12. Prodej  parc.č.88/4 – nově parc.č. 2098   
13. Záměr prodeje / směny části pozemku par.č.489 – zaplocená část 
14. Aktualizace směrnice pro inventarizaci 
15. Schválení nájemní smlouvy 
16. Různé:   

 

 



Usnesení č. 142/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje program zasedání zastupitelů. Program je součástí 

zápisu a je přílohou č.2 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Kontrola plnění úkolů z minulých VZ – zprávu přednese předsedkyně Kontrolního výboru: 
 

Usnesení č. 143/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů 

z minulých zasedání zastupitelstva. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 144/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příkazní smlouvu pro město Městec Králové ohledně 

závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021 v celkové částce 

243.400,-Kč, splatnou ve dvou splátkách po 121.700,- Kč. Výše příspěvku je 200,- Kč na občana, počet obyvatel je dle 

ČSÚ k 1.1.2020. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

Usnesení č. 145/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí dotace z programu 11531 – Operační program 

životního prostředí 2014-2020 na akci Rozšíření systému separace odpadů - obec Přerov nad Labem, kde schválená 

dotace činí 1.408.411,44 Kč, evidované pod číslem 115D314021689 s identifikací EIS 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012051. 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) slovo předávám předsedkyni Kontrolního výboru, která je hlavní administrátorkou Strategického plánu obce a 
příslušného Akčního plánu: 

Usnesení č. 146/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č.2 Strategického plánu Obce Přerov nad 

Labem. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 (pí Salačová) 

 

Usnesení č. 147/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č.3 Akčního plánu Strategického plánu Obce 

Přerov nad Labem. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 (pí Salačová) 

 

 



Usnesení č. 148/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření číslo RO č.7  jehož součástí je také 

Opatření starosty RO č.6  z 20.11.2020.  

 

Pro: 8 Proti: 1 (pí Salačová) Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 149/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje odkup par.č.79/13 (90 m2) za cenu 150,-Kč/ 1 m2 – 

řešení veřejných prostranství. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 150/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr prodeje plynárenského zařízení vlastněného 

obcí. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 151/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje prodej pozemku parc. č. 104/5 o velikosti 269 m2                

v rámci dokončení řešení duplicity vlastnictví uvedeného pozemku. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, kde 

podání uzavřených obálek s nabídkou ceny musí být realizováno dodáním na Obecní úřad nejpozději do 14.12.2020 do 

17:00 hodin. Uvnitř obálky musí být uvedena identifikace podávajícího zájemce a jím nabízená cena včetně uvedení 

identifikace pozemku, za který je částka nabízena. Podmínkou pro uskutečnění prodeje a nabytí je uhrazení nákladů 

souvisejících s vyklizením a likvidací odpadu na uvedeném parc. čísle. Minimální částka podání je 150,-Kč/m2. Žadatelé 

budou uvědomění o zahájení a způsobu prodeje. 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 152/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje prodej části pozemku parc. č. 88/4 – nově parc. č. 2098 

o velikosti 194 m2  - v rámci dokončení řešení duplicity vlastnictví uvedeného pozemku. Prodej bude uskutečněn 

obálkovou metodou, kde podání uzavřených obálek s nabídkou ceny musí být realizováno dodáním na Obecní úřad 

nejpozději do 14.12.2020 do 17:00 hodin. Uvnitř obálky musí být uvedena identifikace podávajícího zájemce a jím 

nabízená cena včetně uvedení identifikace pozemku, za který je částka nabízena.  Podmínkou pro uskutečnění prodeje 

a nabytí je uhrazení nákladů souvisejících s vyklizením a likvidací odpadu na uvedeném parc. čísle. Minimální částka 

podání je 150,-Kč/m2. Žadatelé budou uvědomění o zahájení a způsobu prodeje. 
 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 Žadatelé mohou do jedné obálky dát podání na oba pozemky od jednoho žadatele.  
 

Usnesení č. 153/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání ustanovilo komisi pro výběr nabídek pro prodej pozemků 

z Usnesení č. 151/2020 a č. 152/2020 ve složení: Jiří Beneš, starosta obce; Alena Bakošová, místostarostka obce; za 

Finanční výbor Radka Tomášková; za Kontrolní výbor Pavel Veselý. Otevření obálek proběhne v kanceláři Obecního 



úřadu v 17:30 hodin v pondělí 14.12.2020. Z výběru bude proveden zápis, který bude zveřejněn neprodleně na úřední 

desce a elektronické úřední desce. 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 154/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr prodeje či směny pozemku parc. č. 489 – 

zaplocená část o velikosti 440m2 s ohledem na narovnání vlastnické hranice, výsledek z digitalizace intravilánu obce. 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 155/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje aktualizaci textu Směrnice o provádění inventarizace, 

která upravuje obsah do souladu s aktuálně platnou legislativou. 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 156/2020:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje nájemní smlouvu v čp.210 – byt č.2 novému nájemníku 

za předem stanovených podmínek. 
 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé:  
1) Zastupitelka Karolína Salačová požádala o zveřejnění svého postoje k Usnesení č.124/2020. Při jeho 

projednávání nebyla přítomna a nehlasovala o něm. Sdělila, že pokud by byla u hlasování o Usnesení 
č.124/2020, tak by se v tomto bodu vyjádřila proti. 

2) Místostarostka informovala o avizovaném navýšení ceny u likvidace kalů o 7 %.  
3) Starosta informoval o údržbových pracích v lokalitě Bílé hůrky – Natura 2000 dle pokynů KÚSK. 
4) Bylo odpovězeno na dotazy hosta k počtu přijatých žádostí o koupi k vyvěšeným záměrům prodeje. 

 
Zasedání ukončeno v 19:15 hod. 
 
V Přerově nad Labem dne: 30.11.2020 

 

Ověřovatelé zápisu:  

   

 

PaedDr. Irena Jarešová      Bc. Radka Tomášková 

 

 

 

Starosta obce Přerov nad Labem:               Místostarosta obce Přerov nad Labem: 

 

 

 

pan Jiří Beneš        Mgr. Alena Bakošová 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne:  


