
Zasedání zastupitelstva č. 3/2021 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 10.05.2021 

 
Datum:  10.05.2021 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, pí Bakošová, p. Svoboda, p.Kadeřávek, p. Veselý, pí Salačová, pí Jarešová, p. Skuhravý,  
Omluveni:, pí Tomášková 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: pí Zatloukalová 
Ověřovatelé zápisu:  pí Jarešová, p.Kadeřávek 
 
1) Zahájení 
Zasedání zastupitelů číslo 3 bylo zahájeno v 18:06 hodin. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl 
zveřejněn na úřední desce od 3.5.2021, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven je 
1 zastupitel. 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 hygienicko-epidemiologickými patřeními a vyhlášením vlády České republiky probíhalo 

zasedání tak, aby byly zachovány zákonné požadavky, zejména dostupnost probíhajícího zasedání veřejnosti a zároveň 

dodržení předepsaných krizových opatření. Zasedání zastupitelstva proběhlo 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 hygienicko-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 byla určena paní Veronika Zatloukalová. Jako ověřovatele zápisu byli určeni paní Irena Jarešová a 

pan Jakub Kadeřávek. 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 2/2021, nebyly vzneseny 

žádné připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl doplněn o bod 12: Údržba obce, snížení prašnosti – komunální technika, doplnění o 
letní zametání. Bod různé je přejmenován z bodu 12 na bod 13. 
 
Aktualizovaný program jednání zastupitelů je tento: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Schválení přijetí dotace – rekonstrukce WC 
5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci – průzkum na čp.21 
6. Zeměměřičské práce – budova býv. pivovaru 
7. Příspěvek pro Městskou nemocnici Městec Králové 
8. Přístřešek ke kalovému hospodářství nad kontejner s dehydrovaným kalem 
9. Oprava komunikací – objednání prací 
10. Aplikace Mobilní rozhlas 
11. Rozpočtové opatření RO č.2 
12. Údržba obce, snížení prašnosti – komunální technika, doplnění o letní zametání 
13. Různé:   

a) Kultura 2021 
 
 
 
 
 



Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje doplnění programu zasedání zastupitelů.  

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 36/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

součástí zápisu a je přílohou č.2 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

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

Usnesení č. 37/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

z minulých zasedání zastupitelstva. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

4) Návazně na schválení žádosti o dotaci, kde podání bylo schváleno Usnesením 79/2020, bylo oznámeno její 
přidělení žadateli – tedy obci. 

 

Usnesení č. 38/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí dotace ve výši 400.000,- Kč na projekt Veřejné 

WC v centru obce Přerov nad Labem schválené, registrační číslo žádosti 20/004/19210/120/174/003515 z opatření 

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, z Programu rozvoje venkova ČR od SFŽP. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5) V souladu se strategií rozvoje obce Přerov nad Labem zastupitelstvo odsouhlasilo kroky vedoucí k nákupu objektu 
bývalého pivovaru a jeho následné revitalizaci. Objekt byl vykoupen a je nyní plně ve vlastnictví obce. Dalším krokem 
je provedení stavebně historických a stavebně technických průzkumů.  Za tímto účelem bude obec podávat žádost o 
dotaci na financování průzkumů. Dalším krokem je provedení zeměměřičských a geodetických prací. 

 

Usnesení č. 39/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na průzkum objektu 

čp.21 z Programu 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu kultury a obnovy památek. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (pí Salačová) 

 
 
 
 
 



Usnesení č. 40/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na provedení zeměměřičských a 

geodetických prací na objektu čp.21 dle cenové nabídky zaslané dne 23.4.2021 od firmy Ing. Zbyněk Židlický, výkon 

zeměměřičských činností, IČ 76214559 v ceně 164.000,- Kč bez DPH  včetně dodání podkladů pro následné projekční 

práce. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (pí Salačová) 

 
 

5) Finanční výbor projednal došlou žádost o finanční příspěvek Městské nemocnice Městec Králové (MNMK). Následně 

doporučil její kladné vyřízení. MNMK je využívána i pro léčbu osob z naší obce. 

Na návrh zastupitelky Karolíny Salačové hlasovali zastupitelé o navýšení částky na 10.000,-Kč z původních 5.000,-Kč 

navržených FV. 

 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu navržené částky dotace pro MNMK na 10.000,-

Kč. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 41/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje investiční dotaci v hodnotě  =10.000,-  Kč pro Městskou 

nemocnici Městec Králové a.s. IČ 26495015 – příspěvek  na nákup přístrojů souvisejících s léčbou covid -19.  

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6) Finanční výbor projednal došlé cenové nabídky na realizaci přístřešku nad kalové hospodářství v objektu ČOV. 

Doporučil zastupitelstvu ke schválení nabídku od firmy Zámečnictví - Aleš Doležal.  

 

Usnesení č. 42/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na přístřešek pro kalové hospodářství 

v ČOV  ze dne 23.4.2021 od firmy Zámečnictví Aleš Doležal, IČ 88607445 v ceně 95.900 Kč bez DPH. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7) Finanční výbor projednal došlé cenové nabídky na opravy komunikací. Po jejich porovnání doporučil zastupitelstvu 

ke schválení nabídku od firmy Specializované stavební činnosti. S ohledem na rozsah zjištěných výtluků doporučuje 

využití nabídky v rozsahu 10x Turbo placené + 1x zdarma. 

 

Usnesení č. 43/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na opravu komunikací ze dne 

3.5.2021 od firmy Specializované stavební činnosti – Michaela Dömová, IČ 87549735 v částce 311.670,- Kč za 11 vozů 

Turbo 6000 a uválcování v ceně 33.000,- Kč, částky bez DPH, kde realizátor není plátce DPH. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



8) Vedení obce projednalo se zástupci Finančního výboru cenovou nabídku  firmy Neogenia s.r.o. na aplikaci Mobilní 

Rozhlas. Uvedená aplikace je využívána v sousedních městech a obcích a rozšiřuje možnosti informovanosti občanů a 

komunikace mezi Obecním úřadem a občany. 

 

Usnesení č. 44/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na platformu (aplikaci) Mobilní 

Rozhlas ze dne 23.4.2021 od firmy Neogenia, s.r.o., IČ 29198950 v ceně 23.880,- Kč bez DPH. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (pí Salačová) 

 

9) V souvislosti s rozsahem oprav komunikací, které bude obec po letošní zimě realizovat je třeba upravit paragraf 

rozpočtu 2212 Silnice.  

 

Usnesení č. 45/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření RO č.2, které je přílohou č.3 zápisu 

usnesení. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

10) Kancelář starosty a místostarosty reaguje na aktuální legislativní změny a podmínky ochrany ovzduší a potřeby v 

péči o vzhled obce, konkrétně snížení prašnosti v obci. Proběhlo šetření a průzkum trhu, zváženy možnosti a nabídky 

samosběrných komunálních zametačů, jejich modifikací, včetně předváděcí akce na komunální samosběrné vozidlo. S 

ohledem na vysokou finanční náročnost pro pořízení takovéhoto stroje (ceny se pohybují od 1mio za použitý stroj se 

zárukou, až k částkám přesahující 2mio za nový stroj) proběhl i průzkum trhu na příslušenství ke komunální technice, 

zametač se skrápěním, přimetacím kartáčem, a sběrnou nádobou. Ceny těchto modifikací se pohybují v částkách okolo 

120-150 tis. bez DPH. Další variantou je dostavení zimního kartáče na letní provoz, kdy cena doplňků s montáží a 

kompletací na stávající techniku činí částku cca 80-90 tis. bez DPH. 

 

Usnesení č. 46/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje nákup doplňků zametače ADLER pro letní použití 

(boční přimetací kartáč, sběrná nádoba, skrápěcí zařízení) v částce nepřesahující 90000,- Kč bez DPH z předložených 

nabídek a pověřuje kancelář starosty nákupem letní sestavy pro čelní válcový zametač ADLER K560-150 s kompletací 

ke stávajícímu zařízení. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Bod Různé:   body a témata projednaná v uvedeném bodu nevedli k potřebě Usnesení. 

a) Kultura 2021 – starosta a místostarostka informovali o termínech akcí, které jsou koordinovány ve spolupráci 

s Polabským muzeem. Další diskuse proběhla nad možnými termíny se zastupiteli, kteří jsou zapojeni do  

spolků a sdružení v obci, tak aby mohly být realizovány tradiční akce pokud to situace a nařízení dovolení 

(možnost kumulace osob, ochranná a jiná omezení…) 

Byly dohodnuty tyto termíny: 

• pravděpodobně 5.6. Den dětí 

• pravděpodobně ½ června Vonička ve Skanzenu 

• pravděpodobně 26.6. Běh do prázdnin 

• plánovaný termín ve Skanzenu 30.6. – divadelní představení Zdravý nemocný (Divadlo Mladá Boleslav) 



• plánovaný termín ve Skanzenu 21.8. – Skanzen v pohádkách Zdeňka Trošky / Knihovní bazar Obecní 

knihovny Přerov nad Labem 

• plánovaný termín ve Skanzenu 25.8. – divadelní představení Sen noci svatojánské (Divadlo Kladno) 

• plánovaný termín ve Skanzenu 11.9. – Dožínkové slavnosti 

• pravděpodobně 25.9. Přerovský sedmiboj 

b) Místostarostka informovala o dopise z IDSK, kde je obcím zapojeným do systému integrované dopravy 

předložena predikce zdražení a její odůvodnění. Tyto skutečnosti budou mít dopad do rozpočtu obce pro rok 

2022 (příspěvek na dopravu pro sdružení pod Městcem Králové). 

 

Zasedání ukončeno v 19, 30 hodin. 

 

Po ukončení zasedání sdělila zastupitelka Karolína Salačová, že v následujících dnech písemně předá svou rezignaci na 

funkci zastupitele. 

 

V Přerově nad Labem dne: 10.05.2021 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:  

   

 

 

PaedDr. Irena Jarešová      Jakub Kadeřávek 

 

 

 

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

 

 

 

pan Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová  

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


