
Zasedání zastupitelstva č. 4/2021 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 21.06.2021 

 
Datum:  21.06.2021 v 19,00 hod.  
Místo konání: prostor jídelny v budově Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 112, 
289 16, za dodržení stávajících pravidel pro pobyt osob ve vnitřních prostorách při aktuálně platných hygienicko-
epidemiologických opatřeních 
Přítomni:  
p. Beneš, pí Bakošová, p. Svoboda, p.Kadeřávek, p. Veselý, pí Jarešová, pí Tomášková, p. Skuhravý – omluvený pozdější 
příchod (v 19,13 hod) 
Nepřítomen – omluven:  Marek Řehák – náhradník za Karolínu Salačovou, která podala k 31.5.2021 rezignaci. Pan 
Řehák se z jednání omluvil z pracovních důvodů, zatím nesložil slib zastupitele. 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: pí Zatloukalová 
Ověřovatelé zápisu:  pí Tomášková, p.Kadeřávek 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 4 v 19,05 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 14.5.2021, plné znění je součástí tohoto zápisu. Podklady k Závěrečnému účtu obce byly zveřejněny na úřední 
desce od 16.5.2021. Přítomno 7 členů zastupitelstva, omluven je 1 nastupující náhradník, zatím bez složeného slibu, 1 
zastupitel omluven s tím, že dorazí v průběhu zasedání. 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 probíhá zasedání 

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

předepsaných krizových opatření a dostupných metodik. 

Jako zapisovatelku určuji paní Veroniku Zatloukalovou. Jako ověřovatele zápisu určuji paní Radku Tomáškovou a pana 

Jakuba Kadeřávka. 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 3/2021, nebyly vzneseny 

žádné připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání nebyl doplňován a zasedání proběhne podle vyvěšeného programu 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Závěrečný účet obce za rok 2020 
5. Projekty školky – interiér, exteriér  
6. Nájmy, valorizace, zákonné navýšení 
7. Opravy OÚ - nabídky 
8. Rozpočtové opatření RO č.3 
9. Rezignace zastupitelky 
10. Různé:   

 

Usnesení č. 47/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

zápisu a je přílohou č.2 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 



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

Usnesení č. 48/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

z minulých zasedání zastupitelstva. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

4)  Dokončení kontroly hospodaření obce za rok 2020 kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje 
proběhlo již v únoru. Návazně bylo na zasedání zastupitelů 29.3.2021 přijato Usnesení č. 16/2021. Nyní toto usnesení 
doplní schválení závěrečného účtu a schválení účetní závěrky obce za rok 2021. Veškeré podklady byly řádně 
zveřejněny na úřední desce a jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu. 

 

Usnesení č. 49/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 ve složení:  

 - Výsledek hospodaření obce za rok 2020 ve výši 13.934.298,94 Kč            

 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně ve výši 1.843.013,15 Kč 

 - Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 

 ve výši 201.004,06 Kč 

 - Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna a vývařovna Přerov nad Labem 

 ve výši 0,- Kč.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Je právě 19 hodin a 13 minut. Dostavil se zastupitel pan Skuhravý a připojuje se k jednání.  
 

Usnesení č. 50/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 ve složení: 

- Výkazy (výkazy zisků a ztrát, rovnováha a bilance, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samostatných celků, (fin 2-12M) 

- Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem a ostatních rozpočtů veřejné úrovně 

Výsledek hospodaření obce za rok 2020 bude převeden do aktuálního rozpočtu obce  k pokrytí nákladů budoucích 

období. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

  

5)  Projekt výstavby nové budovy MŠ postoupil do další fáze. Obec již má pravomocné stavební povolení a připravuje 

potřebné podklady pro výběrové řízení zhotovitele stavby. Pro další fáze jsou třeba podrobné projektové přípravy – 

jde o interiér budovy a o projektové podklady úpravy exteriéru nové MŠ v návaznosti na školní zahradu. 

 

Usnesení č. 51/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

interiéru MŠ Přerov nad Labem“  ze dne 13.6.2021 od Ing.arch. Markéty Jírové,  IČ 05386454 v ceně 67.000,- Kč s DPH. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



 

Usnesení č. 52/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

krajinářských úprav školní zahrada mateřské školky Přerov nad Labem“  ze dne 13.6.2021 od firmy Atelier Za Mák,  IČ 

09823328 v ceně 197.375,- Kč s DPH. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5)  Obec Přerov nad Labem je vlastník několika nájemních bytů a nebytových prostor, u kterých je z titulu řádného 

hospodáře nejen povinná dbát na údržbu, ale v souladu s legislativou řešit včas úpravu nájmů. 

 

Usnesení č. 53/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech v souladu 

s platnou legislativou. Ke zvýšení nájemného dochází od 1.7.2021 a nová výše nájemného bude o dvacet procent vyšší 

než nájemné stávající, pokud nájemné již nedosáhlo výše nájemného v místě obvyklé dle cenové mapy, pro byty 

s nájemní smlouvou uzavřenou před rokem 2018. U všech obecních bytů bude do výše nájmů uplatněna inflace. 

Cena nájemného je navýšena nad uvedené procento o alikvotní částku v případě provedeného zhodnocení bytu, které 

si nájemce neuhradil separátně.  

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 54/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí valorizaci nájemného nebytových prostor v 

č.p.72 v souladu s platnou legislativou. Ke zvýšení nájemného dochází od 1.8.2021 a nová výše nájemného bude 

stanovena dle cenové mapy a rok 2021. V navýšení nájemného bude uplatněna inflace. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6)  Rozšíření využití prostor budovy Obecního úřadu je vázáno na provedení nutných oprav tak, aby byly splněny 

legislativní a bezpečnostní požadavky užití prostor veřejností. S tím souvisí oprava elektroinstalace v suterénu budovy 

a výměna zastaralého zabezpečovacího systému pro budovu a prostory Obecního úřadu.  

 

Usnesení č. 55/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na elektroinstalační práce včetně 

materiálu v nebytových prostorách OÚ ze dne 18.5.2021 od VESTMAL – Šesták Oto,  IČ 48962333 v ceně 100.112,98 

Kč s DPH. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 56/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku č.4660621 na zabezpečovací systém, 

včetně požárních čidel,  firmy JABLOTRON ALARMS a.s. budovy Obecního úřadu provedení včetně materiálu v objektu 

čp.38  ze dne 3.6.2021 od Jana Boháče,  IČ 71501851 v ceně 59.798,20 Kč s DPH. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 



7)  Obec měla vyšší příjmy v některých paragrafech než plánovala a také s ohledem na realizaci dalších kroků 

k rozpracovaným projektů je třeba upravit výdajové paragrafy. Proto jen nyní připraveno rozpočtové opatření RO č. 

3/2021. 

 

Usnesení č. 57/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

usnesení. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8)  Starosta obdržel 31.5.2021 avizovanou rezignaci zastupitelky Karolíny Salačové na post člena zastupitelstva.  Paní 

Salačové bylo vyjádřeno poděkování za dosavadní aktivní přístup k práci zastupitelky, který podávala nejen v tomto 

volebním období, ale i v tom předchozím. Byl osloven náhradník pan Marek Řehák, který již obdržel příslušný 

jmenovací dokument, ale slib z pracovních důvodů bude skládat až na dalším Zasedání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 58/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem projednalo a bere na vědomí rezignaci paní Karolíny Salačové na mandát členky 

Zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 k 1.6.2021, doručenou dne 31.5.2021. 

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Do bodu Různé nebylo zařazeno ani přidáno téma k projednání. Pan starosta informoval přítomné, že po ukončení 

zasedání je možné nahlédnout do aktuálního stavu projektové přípravy MŠ a ZŠ, kterou přinesl s sebou. 

 

V Přerově nad Labem dne: 21.06.2021 

Konec zasedání zastupitelů v 19,35 hodin. 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:  

   

 

 

Bc. Radka Tomášková      Jakub Kadeřávek 

 

 

 

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

 

 

 

pan Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová  

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


