
Zasedání zastupitelstva č. 7/2021 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 1.11.2021 

 
Datum:  1.11.2021 v 18,00 hod.  
Místo konání: jídelna v budově základní školy, 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, pí Jarešová, p. Kadeřávek, pí Tomášková, p. Skuhravý, p. Svoboda, p. Veselý, p. Řehák,  
Omluveni:  0 
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 7 v 18,05 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 25.10.2021, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno 9 členů zastupitelstva, řádně omluven není žádný 
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 byl pořízen audio záznam pro potřeby ověření zápisu dle usnesení č. 10/2016 z 28. 1. 2016.   
 
V souvislosti s platnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními a vyhlášením vlády České republiky probíhalo 

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

dodržení předepsaných hygienicko-epidemiologických opatření a dostupných metodik. 

Jako zapisovatelku starosta určil paní Veroniku Zatloukalovou. Jako ověřovatele zápisu určil paní Radku Tomáškovou a 

pana Jakuba Kadeřávka. Bylo konstatováno, 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 6/2021, nebyly 

vzneseny žádné připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním doplněn o 1 bod. Doplněn byl bod 12) 
Dohoda o postupu řešení. Bod Různé je tímto přečíslován na bod 13). 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Rozpočet na rok 2022 - hasiči Přerov nad Labem 
5. Rozpočet na rok 2022 - příspěvkové organizace 
6. Neinvestiční dotace spolkům na rok 2022 (alokace částky, možnost a podmínky čerpání, otevření a ukončení) 
7. Plán rozvoje sportu 
8. Strategie rozvoje SDH, JSDH 
9. Strategie rozvoje sportovního areálu U Babince (rozvojová plocha areálu) 
10. Revize ÚP 
11. Oslavy 1030 v roce 2023 (výročí založení SDH, první písemná zmínka o obci) 
12. Dohoda o postupu řešení 
13. Různé:   
 
 

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

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 



Usnesení č. 89/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

zápisu a je přílohou č.2 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

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

Usnesení č. 90/2021:  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 

 

 

4) Náměstek starosty dobrovolných hasičů pan Luboš Svoboda předložil Finančnímu výboru a následně s jeho 

doporučením zastupitelstvu k odsouhlasení Rozpočet JSDH, SDH Přerov nad Labem a Kroužku mladých hasičů pro rok 

2022.  

Usnesení č. 91/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočet JSDH, SDH Přerov nad Labem a Kroužku 

mladých hasičů pro rok 2022, je přílohou č.3. 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

5) Ředitelky příspěvkových organizací předložily zřizovateli návrh rozpočtů obou zřizovaných institucí. Zřizovatel 

předložil oba návrhy Finančnímu výboru a následně s jeho doporučením zastupitelstvu k odsouhlasení. 

Usnesení č. 92/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Přerov nad Labem pro rok 2022, je přílohou č.4. 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 93/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Školní jídelna a 

vývařovna Přerov nad Labem pro rok 2022, je přílohou č.5. 

 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 



6) V souvislosti s přípravou rozpočtu obce Přerov nad Labem bylo vedením obce spolu s Finančním výborem diskutován 

rozsah a podmínky pro neinvestiční dotace spolkům a pro sociální oblast. 

Usnesení č. 94/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje alokaci částky 400.000,-Kč z rozpočtu obce pro rok 

2022 na neinvestiční dotace z rozpočtu obce. Příjem jednotlivých žádostí na čerpání dotací je průběžný s podmínkou 

vyúčtování schválené dotace nejpozději do konce plánovacího období 2022. Jednotlivé žádosti budou projednány a 

doporučeny FV a schváleny zastupitelstvem.  

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

7) Koncepcí rozvoje sportu v obci se zabývá schválený Strategický plán rozvoje obce Přerov nad Labem. S ohledem na 

pravidla čerpání možné dotace sportovními spolky z Národní sportovní agentury byla koncepce sportu na území obce 

Přerov nad Labem rozpracována do podrobnějšího dokumentu. 

Usnesení č. 95/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dokument Plán rozvoje sportu v Přerově nad Labem. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

8) Obec Přerov nad Labem dlouhodobě podporuje činnost JSDH, SDH a Kroužku mladých hasičů ve svém katastru. 

Deklarovanou spolupráci a rozsah podpory popisuje podrobněji dokument Strategie rozvoje SDH a JSDH Přerov nad 

Labem, včetně plánovaných investic do vybavení jednotky. 

Usnesení č. 96/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje dokument Strategie rozvoje SDH a JSDH Přerově nad 

Labem. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

9) Obec Přerov nad Labem dlouhodobě podporuje rozvoj činnosti TJ Sokol Přerov nad Labem a spolupracuje na 

organizaci společných akcí. Součástí dlouhodobého plánu rozvoje sportu je deklarovaný územní nárok v územním 

plánu obce pro budoucí rozvoj sportovního areálu U Babince. 

Usnesení č. 97/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu rozvoje areálu U Babince, tím upravuje územní 

nárok VS2 v územním plánu obce Přerov nad Labem a pověřuje kancelář starosty k zajištění zapracování změny do 

územního plánu obce Přerov nad Labem při změně územního plánu č.3. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

10) Kancelář Obecního úřadu přijala žádosti vlastníků na změny v územním plánu obce (sportovní areál U Babince, 

ulice Sluneční, parc.č. 1497/18 s par.č.st. 414, komunikace uvnitř areálu Školky - Montano). Změny byly postoupeny 



zastupitelům k projednání. Výsledkem projednání je návrh k zahrnutí podaných požadavků do plánované revize 

územního plánu změnou č.3. 

Usnesení č. 98/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu územního plánu v lokalitě Přerov nad Labem 

BV7 – změna počtu parcel navýšení o 1 RD, v lokalitě VS2 – změna územního nároku, v lokalitě „plocha výroby a 

skladování - zem. hospodaření“ pro parc.č. 1497/18 a parc.č.st. 414 změnu na „plocha výroby a skladování - zem. 

hospodaření  a drobná řemeslná činnost  včetně bydlení“, vyjmutí účelové komunikace s označením 11u a navazující 

část 10u ke křižovatce situované uvnitř areálu firmy Školky – Montano z pasportu komunikací obce Přerov nad Labem 

a její změnu na „plocha výroby a skladování  - zem. hospodaření“ a pověřuje kancelář starosty k zajištění 

administrativních kroků při zajištění zapracování změn do územního plánu obce Přerov nad Labem při změně územního 

plánu č.3. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11) Obec Přerov nad Labem má v roce 2023 výročí 1030 let od první písemné zmínky, zároveň uplyne 130 let od 

založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. 

 

Usnesení č. 99/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje strategický záměr oslav v roce 2023 „Přerov nad Labem 

1030“ s alokací částky 350.000,-Kč z rozpočtu obce pro rok 2022 na profinancování materiálů přípravy oslav, kupříkladu 

tiskoviny, brožury, kronika, a podobné.  

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12) V návaznosti na Usnesení č. 79/2021 a č.80/2021 proběhlo jednání se zájemci včetně vlastníků sousedních 

pozemků. Jednání probíhají v koordinaci s právním zastoupením obce.  

 

Usnesení č. 100/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje kancelář starosty k jednání o narovnání s vlastníkem 

pozemku parc.č.st.93. 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé:  

a) Starosta informoval o přípravě vánočního programu a rozsvícení vánočního stromu obce  - plánováno na neděli 

28.11.2021 odpoledne. 

b) Starosta se zúčastnil schůzky starostů obcí sdružených ve svazku pro dopravní obslužnost našeho regionu – 

DO Městec Králové – informoval o shodě představitelů obcí pokračovat ve stávajícím modelu financování 

příspěvky přepočtenými na počet obyvatel s trvalým bydlištěm. Díky hospodaření svazku nebude  pro rok 2022 

příspěvek dramaticky zvýšen. Oproti původnímu odhadu cca 200,-Kč/os/rok je předpokládán v rozsahu 150,-

Kč/os/rok. 

c) Vedení obce informovalo o cenovém průzkumu nákladnosti zajištění provozu bankomatu v obci. Oslovené 

instituce a bankovní domy mají požadavek úhrady za umístění bankomatu navázán na počet provedených 

transakcí v bankomatu.  Náklady by pak byly v řádu statisíců Kč ročně. 

d) Zastupitelka Irena Jarešová navrhla k projednání FV odměnu pro zastupitelku Radku Tomáškovou, která 

připravila a zpracovala podklady do podoby Plánu rozvoje sportu v Přerově nad Labem a Strategie rozvoje SDH 

a JSDH Přerov nad Labem. 



 

V Přerově nad Labem dne: 1.11.2021 

Konec zasedání zastupitelů v 18,35 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: 


