
Zasedání zastupitelstva č. 1/2021 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 15.02.2021 

 
Datum:  15.02.2021 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,  p. Svoboda, pí Jarešová, p. Veselý, pí Tomášková, p. Skuhravý,  
Omluveni: pí Bakošová, pí Salačová, p.Kadeřávek 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: pí Tomášková 
Ověřovatelé zápisu:  pí. Jarešová,  p. Svoboda 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 1 v 18:20 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 8.2.2021, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno 6 členů zastupitelstva, omluveni jsou 3 zastupitelé. 
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 Radku Tomáškovou. Jako ověřovatele zápisu určuji paní Irenu Jarešovou a pana Luboše 
Svobodu. 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 11/2020, nebyly vzneseny žádné připomínky 
ani námitky.  
 

2) Program zasedání  - zůstal od svého zveřejnění beze změny.  
 

Zveřejněný program s navrženým programem jednání zastupitelů: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Zpráva o kontrole hospodaření v příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 
5. Zpráva o kontrole hospodaření v příspěvkové organizaci – ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem 
6. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 
7. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku příspěvkové organizace – ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem 
8. Zpráva o inventarizaci majetku obce 
9. Rozpočtové opatření č.10/2020 včetně opatření starosty RO č.9/2020 
10. Rozpočtové opatření č.1/2021 
11. Doplnění finančního výboru 
12. Projektová dokumentace provozu GASTRO – ŠJ a vývařovna Přerov nad Labem 
13. Změna údajů evidence Obecní knihovny 
14. Kupní smlouva parc.č.114/11, parc.č.114/12, parc.č.114/23 pro potřeby školního areálu  
15. Různé:   

 
 

Usnesení č. 01/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

zápisu a je přílohou č.2 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 



3) Kontrola plnění úkolů z minulých VZ – zprávu přednesla předsedkyně Kontrolního výboru.  
 

Usnesení č. 02/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

z minulých zasedání zastupitelstva. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

4) Zpráva o dokončení kontroly v příspěvkových organizacích – zprávy předneseny místopředsedkyní  Finančního 
výboru.  

 

Usnesení č. 03/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu o dokončení kontroly hospodaření za rok 

2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

Usnesení č. 04/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu o dokončení kontroly hospodaření za rok 

2020 příspěvkové organizace Školní jídelna a vývařovna Přerov nad Labem. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

 
5) Účetní příspěvkových organizací připravila podklady k vyúčtování hospodaření příslušných příspěvkových 
organizací za rok 2020. Tyto podklady byly ověřeny a schváleny příslušnou ředitelkou příspěvkové organizace. 
Kompletní podklady byly předány na Obecní úřad – zřizovateli. 
 

Usnesení č. 05/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace obce – 

Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem za rok 2020; hospodářský výsledek je  =201.004,06  Kč a bude celý 

vložen do rezervního fondu.  

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

Usnesení č. 06/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace obce – Školní 

jídelna a vývařovna Přerov nad Labem za rok 2020; hospodářský výsledek je 0,- Kč. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



6) Předsedkyní kontrolního výboru byla přednesena zprávu o proběhlé inventarizaci majetku obce; jde o 
inventarizaci majetku k 31.12.2020. 

 
Usnesení č. 07/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce Přerov nad 

Labem a z ní vyplývající úkoly. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

 

7) Účetní obce zpracovala k 31.12.2020  veškeré účetní poklady obce za rok 2020. Přestože připravené RO č.8, které 

bylo schváleno zastupitelstvem 21.12.2020 bylo relativně přesné, bylo pro soulad se stavem k 31.12.2020 zapotřebí 

přijmout Opatření starosty  - rozpočtové opatření  RO č.9/2020 tak, aby mohli být odeslány příslušné výkazy. Toto 

opatření starosty je identické jako nyní předložené RO č.10/2020, které je v kompetenci zastupitelstva z důvodu 

překročení limitu u některých paragrafů nad pravomoc starosty. Vyhodnocení RO č.9 resp. RO č.10 - výdaje jako 

takové v celkovém objemu nebyly zvýšeny a na straně příjmů bylo očekáváno více, než fyzicky do konce roku 2020 

bylo obdrženo. 

 

Usnesení č. 08/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření číslo RO č.10/2020  jehož 

součástí je také Opatření starosty RO č.9  z 31.12.2020. Rozpočtové opatření je přílohou č.3. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

8) Dle podkladů z Krajského úřadu Středočeského kraje, které obec obdržela v lednu 2021, došlo k navýšení položky 

přidělované krajem v  měsíčních příjmech obci v souvislosti s navýšením počtu osob s trvalým bydlištěm v Přerově 

nad Labem. Proto je potřeba tuto skutečnost zapracovat do schváleného rozpočtu obce na rok 2021, což je činěno 

tímto rozpočtovým opatřením RO č.1/2021. 

 

Usnesení č. 09/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření číslo RO č.1/2021, které  je 

přílohou č.4.  

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

9) Informace o výsledku projednání Finančním výborem byla podána místopředsedkyní FV  - podána rezignace paní 

Salačové na členství ve FV. Volba nového člena. 

 

Usnesení č. 10/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání volí do funkce člena finančního výboru paní Evu Vodičkovou. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



Usnesení č. 11/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na projektovou dokumentaci 

stavby jednostupňovou (DSJ)  - autorizované projektové dokumentace – část GASTROTECHNOLOGIE Akce_21014: 

„ZŠ Přerov nad Labem“  v hodnotě 125.000,- Kč bez DPH ze dne 25.1.2021 od firmy Viewegh gastro TEAM s.r.o. , IČ 

62419382 v souvislosti s rozvojem potřeb základní školy v obci. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10) Napravení stavu evidence údajů na Ministerstvu kultury ohledně Obecní knihovny v souvislosti s jejím 

přesunutím z čp. 38 do prostoru v budově čp. 423  v roce 2016. 

 

Usnesení č. 12/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje adresu sídla Obecní knihovny v Přerově nad Labem, organizační 

složky Obecního úřadu, Přerov nad Labem čp. 423, kam byla z důvodu reorganizace prostor Obecního úřadu 

přesunutu na jaře 2016 z původní adresy Přerov nad Labem čp.38.  

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11) Dokončení výkupu pozemků pro MŠ a rozvoj ZŠ v návaznosti na Usnesení zastupitelstva č.74/2019, kterým byl 

deklarován záměr koupě příslušných pozemků. 

 

Usnesení č. 13/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje odkup parc.č.114/11 o výměře 464 m2 za 250,-Kč/ m2, 

parc.č.114/12 o výměře 341m2 za 250,-Kč/ m2 a  parc.č.114/23 o výměře 120m2 za 250,-Kč/ m2 k zajištění celistvosti 

pozemků v areálu pro rozvoj ZŠ a MŠ v Přerově nad Labem.  V návaznosti na koupi zastupitelé po předchozím 

projednání schvalují záměr odprodeje pozemku bez přístupu parc.č.40/17 o výměře 132 m2 za 250,-Kč/ m2  a 

parc.č.1993 bez přístupu  o výměře 16 m2 za 250,-Kč/ m2 a části pozemků ve zjednodušené evidenci o výměře max. 

800 m2 ; přesné rozdělení pozemku bude řešeno geometrickým plánem. Cena prodávaných pozemků je shodná 

s cenou kupovaných pozemků, tj. 250,-Kč/ m2. Zastupitelé obce schvalují obě kupní smlouvy. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hodin. 

V Přerově nad Labem dne: 15.02.2021 

Ověřovatelé zápisu:  

 

   

PaedDr. Irena Jarešová      Luboš Svoboda 

 

 

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

 

 

pan Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová - OMLUVENA 

 
 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


