
Zasedání zastupitelstva č. 5/2021 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 27.08.2021 

 
Datum:  27.08.2021 v 16,00 hod.  
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, 289 16, za dodržení 
stávajících pravidel pro pobyt osob ve vnitřních prostorách při aktuálně platných hygienicko-epidemiologických 
opatřeních 
Přítomni: p. Beneš, pí Bakošová, p. Kadeřávek, pí Tomášková, p. Veselý, p. Řehák 
Omluveni:  pí Jarešová, p. Svoboda, p. Skuhravý 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: pí Střížková       1x host 
Ověřovatelé zápisu:  pí Tomášková, p.Kadeřávek    
 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 5 v 16:04 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 19.8.2021, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno 5 členů zastupitelstva, řádně omluveni jsou 3 
zastupitelé, přítomen je i pan Řehák, který bude skládat slib zastupitele. Po složení slibu bude přítomno 6 zastupitelů. 
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 hygienicko-epidemiologických opatření a dostupných metodik. 

Jako zapisovatelku určuji paní Anetu Střížkovou. 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 4/2021, nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním doplněn o dva body. Doplněn byl bod 13) 
Smlouva – sběrný box a zásilkovna a na podnět ředitelky školy byl doplněn bod 14)  Šablony 3 – souhlas 
zřizovatele. Bod Různé je přečíslován na bod 15). 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Slib zastupitele 
5. ČOV havárie PC řízení – obnova 
6. Dar Mikulčice 
7. Oprava objektů hospodářských budov v areálu školy 
8. Rozpočtové opatření RO č.4 
9. Přijetí dotace – projektová dokumentace MŠ a ZŠ 
10. Přijetí dotace – průzkum areálu čp.21 
11. Objednávka výdřevy – zajištění budovy čp.21 
12. Výběr dodavatele realizace výdřevy čp.21 
13. Smlouva - sběrný box a zásilkovna  
14. Šablony III – souhlas zřizovatele 
15. Různé:   

 

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

 



Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1x p.Řehák – hlasuje až 

po  složení slibu 

 

Usnesení č. 59/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

zápisu a je přílohou č.2 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1x p.Řehák – hlasuje až 

po  složení slibu 

 

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

Usnesení č. 60/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

z minulých zasedání zastupitelstva. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1x p.Řehák – hlasuje až 

po  složení slibu 

 
 

4) Potvrzení mandátu náhradníka: 
 

 Náhradníkem na uvolněný mandát do zastupitelstva obce je dle volebních výsledků pan Marek Řehák. 

Starostou mu bylo předáno osvědčení člena zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění z titulu náhradníka na 

uvolněný mandát. 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích nyní vyzývám nastupujícího náhradníka na uvolněný mandát do  

zastupitelstva ke složení slibu. Upozorňuji, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění). 

Marek Řehák přečetl text slibu zastupitele a  podpisem jej stvrdil do Přílohy č. 3. 

 Nastupující člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.    
 

5) Software řídícího systému podtlakové kanalizace opakovaně v posledním roce kolaboval. Díky kooperaci s firmou 
Siemens, která dokázala SW znovu zprovoznit, se dařilo systém udržet v chodu. Nyní došlo v krátké době opětovně 
k fatálním kolapsům. Doporučením firmy Siemens bylo provedení nutné obnovy části HW a úpravy SW na řídícím modulu.  
 

Usnesení č. 61/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje provedení nutné výměny systému řízení podtlakové 

stanice a pověřuje starostu zajištěním dalších kroků v realizaci nápravy a bere na vědomí cenovou nákladnost nutné 

opravy cca. 150.000,-Kč bez DPH. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



6) Na podnět starosty obce se zastupitelé v červnu operativně dohodli na uvolnění finanční částky pro jednu z obcí, 

které postihlo tornádo. Finanční podpora byla realizována Opatřením starosty bezodkladně, ihned následující den. 
 

Usnesení č. 62/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí uvolnění nevratné finanční dotace obci Mikulčice postižené 

tornádem. Platba v částce =30.000,- Kč byla realizována Opatřením starosty OS/06-2021-01 na transparentní účet obce 

Mikulčice u ČSOB č. 299222440/0300 k 25.6.2021. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7) Zastřešení hospodářských budov v areálu školy je ve stavu, který znemožňuje užití těchto budov pro potřeby školy 

či zřizovatele a přímo i nepřímo ohrožuje bezpečný pobyt osob uvnitř budov či v jejich těsné blízkosti. Jedna střecha je 

v zcela havarijním stavu, u dalších je navíc problém s typem použitého materiálu zastřešení. Opatřením je realizace 

nových střešních krytin na tyto budovy. Nejnižší cenovou nabídku na materiál pro realizaci oprav předložila firma 

Klempířství Vaško. 

Usnesení č. 63/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dodávku materiálu od firmy Vaško s.r.o., Kamenné 

Zboží čp.6, 288 02 Nymburk 2, IČ 61508438 dle nabídky č. 21NA01250 v celkové ceně 76.199,- Kč včetně DPH 

potřebných pro provedení nutných oprav zastřešení hospodářských budov v areálu školy. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8)  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. Nově letos proběhlo vyúčtování dodávek pitné vody 

přímo na  jednotlivé příspěvkové organizace a tedy je zaváděn nový příjmový § 3141. S rozšířením služeb občanům je 

potřeba zavést nový příjmový § 3726. Vše je zapracováno do rozpočtového opatření RO č. 4/2021. 

Usnesení č. 64/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření RO č.4, které je přílohou č.4 zápisu 

usnesení. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

9) Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl žádosti obce Přerov nad Labem o dotaci a podpořil přípravu projektové 

dokumentace pro ZŠ a MŠ Přerov nad Labem ze svého rozpočtu.  

Usnesení č. 65/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí dotace ve výši 252.000,- Kč na projekt Projektová 

dokumentace MŠ Přerov nad Labem schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 29.3.2021 prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 +a NIP, evidenční číslo žádosti FVP/OVZ/043269/2020, a bere na 

vědomí, že celková výše dotace je 406.000,-Kč, kde přijetí částky 154.000,-Kč bylo zastupitelstvem schváleno 

Usnesením č.28/2021. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 



10) Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl žádosti obce Přerov nad Labem o dotaci a ze svého rozpočtu podpořil  

provedení tesařských podpor v objektu čp.21 (bývalý pivovar) – kulturní památka potřebných pro průzkumné a 

předprojektové činnosti při obnově budovy čp.21 v Přerově nad Labem. Návazně budou zahájeny příslušné kroky 

s dodavateli materiálu a prací. Předběžné cenové náklady byly součástí podané žádosti o dotaci. 

 

Usnesení č. 66/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč z Programu 2021 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, usnesení č. 033-

08/2021/ZK, evidenční čislo KUL/OKP/045211/2021, Název Akce/Projektu: Projektová příprava Přerovský pivovar 

Tématické zadání: Obnova kulturních památek Oblast podpory.  

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 67/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu zajištěním potřebných kroků k dodávce 

materiálu pro vybudování ochranné výdřevy v budově čp.21 nutné pro provedení zabezpečení vnitřních prostor pro 

realizaci průzkumu a geodetických prací a bere na vědomí cenovou nákladnost max. 120.000,- Kč bez DPH. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 68/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu zajištěním potřebných kroků k výběru 

dodavatele pro realizaci vybudování ochranné výdřevy v budově čp.21 nutné pro provedení zabezpečení vnitřních 

prostor pro realizaci průzkumu a geodetických prací a bere na vědomí cenovou nákladnost max. 90.000,-Kč bez DPH. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11) Vedení obce jednalo s provozovatelem stávajícího boxu na sběr textilu v prostoru proti škole o výměně boxu 

s ohledem na technický stav zařízení. Zařízení se stalo opakovaně předmětem vandalismu. Jednoúčelový sběrný box 

je nahrazen kombi-boxem (sběr textilu + výdejna zásilek), který má instalovány bezpečnostní prvky. 

Usnesení č. 69/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na 

provoz kombinovaného zařízení pro výdej a příjem zásilek a sběrný box na textil se společností TextilEco a.s. se sídlem: 

Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa a provozovna: Dřevařská 1418/17, 680 01 

Boskovice, IČ: 28101766. Smlouva je uzavírána bezúplatně pro obě strany. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 70/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti na umístění 

kombinovaného zařízení pro výdej a příjem zásilek a sběrný box na textil se společností TextilEco a.s. se sídlem: 



Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa a provozovna: Dřevařská 1418/17, 680 01 

Boskovice, IČ: 28101766. Smlouva je uzavírána bezúplatně pro obě strany. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12) Ředitelka Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem Mgr. Dvorská předala žádost o souhlas zřizovatele 

s realizací projektu Šablony III.  Jde o projektovou aktivitu školy, která navazuje na předchozí úspěšné realizace Šablony 

I. a II. do kterých byla naše škola zapojena. 
 

Usnesení č. 71/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zapojení Základní školy a mateřské školy Přerov nad 

Labem do dotační výzvy OP VVV "Šablony III" z MŠMT s podporou MAS Střední Polabí. 

 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé: 

a) Starosta Jiří Beneš informoval o dalším postupu probíhajících pozemkových úprav. Kancelář OÚ očekává  

podklady od Pozemkového úřadu, které budou podkladem pro změnu územního plánu. Půjde o výstup 

schválený sborem volených zástupců. Po obdržení podkladů bude veřejné projednání Plánu společných 

zařízení, které bude předloženo k odsouhlasení zastupitelstvu.  

b) Starosta Jiří Beneš informoval o provedené povodňové prohlídce v katastru obce. Sdělil poznatek vlastníka a 

správce toků – Povodí Labe – ohledně neoprávněných zásahů do vodních linií a neoprávněného vypouštění či 

odběru vody z vodních toků v katastru obce. Povodí Labe bude kritická místa i nepovolené odběry a vypouštění 

řešit s jednotlivými majiteli. 

c) Starosta s místostarostkou potvrdili pokračování prací na digitalizaci intravilánu obce. Pracovníci Katastrálního 

úřadu obnovili práce na zaměřování v obci.  

d) Starosta potvrdil, že obec Přerov nad Labem započne ihned po dokončení digitalizace realizovat projektové 

práce pro chodníky a místní komunikace. Postup bude v souladu s aktuálně platnou legislativou pro provádění 

stavebních prací samosprávnými celky. 

e) Dalším krokem po dokončení digitalizace bude řešení hranic obecních pozemků a pronájmy a dlouhodobé 

pachty v intravilánu obce. 

 

V Přerově nad Labem dne: 27.08.2021 

Konec zasedání zastupitelů v 17:15 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: 


