
Zasedání zastupitelstva č. 8/2021 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 20.12.2021 

 
Datum:  20.12.2021 v 17,30 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. Svoboda, p. Veselý 
Omluveni:  p. Skuhravý, p. Řehák 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: pí Střížková 
Ověřovatelé zápisu:  pí Tomášková, p.Kadeřávek 
 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 8 v 17:48 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 13.12.2021, plné znění je součástí tohoto zápisu. Návrh rozpočtu obce pro rok 2022 a návrh střednědobého 
rozpočtového výhledu obce pro rok 2022-2023 byl zveřejněn na úřední desce obce od 6.12.2022. Přítomno 7 členů 
zastupitelstva, řádně omluveni jsou 2 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 hygienicko-epidemiologickými opatřeními 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 7/2021, nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním doplněn o 4 body (č.16 až č.19). Bod 
Různé je tímto přečíslován na bod 20). 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022-2023 
5. Rozpočet na rok 2022 
6. AVE – dodatek č.9 – ceník pro rok 2022 
7. Příkazní smlouva – dopravní obslužnost 2022 
8. Poplatky 2022 
9. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
10. OZV o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek z pobytu 
11. Rozpočtové opatření RO č.6/2021 
12. Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva – návrh starosty a FV 
13. Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva – návrh FV 
14. Zpráva z kontroly příspěvkových organizací 
15. Výsledek cenového marketingu k rekonstrukci veřejných WC 
16. Inforadar u hasičské zbrojnice - výměna nefunkčního, neopravitelného  
17. Textová část územního plánu - změna 
18. Dotace ,,Povodňová opatření“ 
19. Salvátorský rybník – výběrové řízení 
20. Různé:   

a) Informace k opravám kostela sv.Vojtěcha 
b) Poděkování panu Prokešovi 

 



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

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 101/2021:  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. 102/2021:  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)  S přípravou rozpočtu obce pro rok 2022 souvisí také rozpočtový výhled na další roky. Obec Přerov nad Labem 
pracuje s dvouletým Střednědobým rozpočtovým výhledem. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 
2022 až 20223 a návrh Rozpočtu obce na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce v řádném termínu před projednáním 
od 6.12.2022. 
 

Usnesení č. 103/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Přerov nad 

Labem pro roky 2022-2023 zveřejněný na úřední desce obce Přerov nad Labem dne 06. 12. 2021 a doplněný na 

zasedání zastupitelstva č. 8. Střednědobý rozpočtový výhled je příloha č. 3. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 104/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Rozpočet obce Přerov nad Labem pro rok 2022 

zveřejněný na úřední desce obce Přerov nad Labem dne 06. 11. 2019 a doplněný na zasedání zastupitelstva č.8. 

Rozpočet je schodkový, v paragrafovém znění a je přílohou č. 4 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5) Změny odpadového zákona, jejich aplikace a pandemické okolnosti s sebou přináší zvýšené náklady na jeho likvidaci. 

Smluvní partner obci předložil veškeré podklady zdůvodňující navýšení cen svozu a likvidace v roce 2022, které jsou 

zapracovány do nového smluvního dodatku. 

Usnesení č. 105/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu č. S/5001241/85/02600167/2011  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  a  pověřuje  starostu  

 

 



podpisem smlouvy. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6) Obec Přerov nad Labem zajišťuje dlouhodobě ostatní dopravní obslužnost pro své občany skrz příkazní smlouvu 

Městci Králové. 

Usnesení č. 106/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje příkazní smlouvu pro město Městec Králové ohledně 

závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2022 v celkové částce 

184.350,-Kč, splatnou ve dvou splátkách po 92.175,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

7) Vyhodnocení nákladů na likvidaci odpadů za rok 2021 a zohlednění rostoucích cen energií pro rok 2022 vedlo 

k aktualizovanému výpočtu cen za popelnice a cen stočného pro rok 2022. 

Usnesení č. 107/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu výše poplatku TDO - poplatku za systém 

odpadového hospodářství pro rok 2022 pro dospělou osobu na 650,-Kč za osobu a rok a pro dítě do 15 let na 435,-Kč 

za dítě do 15 let a rok. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 108/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu výše poplatku stočného na 57,-Kč/m3 a směrné 

číslo. Hodnota stočného je včetně DPH. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Částka 57,- Kč/m3 a směrné číslo včetně DPH je pro fakturaci v rámci čtvrtletí přepočtena na částku = 498,75 Kč/ 1 

osobu za 3 měsíce stočného včetně DPH. Celkové náklady na rok 2022 za 1 osobu stočného = 1.995,-Kč včetně DPH. 

  

8) Návazně na změnu legislativy v oblasti místních poplatků dochází ke změně obecně závazných vyhlášek obce. 

Nové OZV, které jsou sestaveny v souladu s metodikou Ministerstva vnitra nahradí dosud platné stávající OZV obce.  

Usnesení č. 109/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) 1/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022, která ruší platnost OZV 1/2020. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 110/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky (OZV) 2/2021 - ostatní 

místní poplatky s účinností od 1. 1. 2022, která ruší platnost OZV 1/2020. 



Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

9) Po započtení nákladů spojených s ročním vyúčtováním elektřiny, s ohledem na přijetí transferů dotací pro ZŠ a 

navýšení příjmů v některých paragrafech je sestaveno rozpočtové opatření RO č.6/2021. 

Usnesení č. 111/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření RO č.6, které je přílohou č.5 zápisu 

usnesení. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10)  Starosta navrhl Finančnímu výboru k projednání odměnu pro člena zastupitelstva – uvolněnou místostarostku. 

Finanční výbor ji doporučil. 
 

Usnesení č. 112/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje členovi zastupitelstva obce – uvolněné místostarostce 

- mimořádnou odměnu za splnění mimořádných úkolů obce ve výši jednonásobku odměny, která jí v průběhu tohoto 

kalendářního roku náležela za výkon jí zastávané funkce za měsíc. Odůvodněním je realizace a administrace dotační 

žádosti na výstavbu nové MŠ, realizace a administrace dotační žádosti na rekonstrukci veřejných WC, realizace a 

administrace dotační žádosti na mobiliář obce. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11)  Předseda  Finančního výboru návrh členům FV k projednání odměnu pro člena zastupitelstva – místopředsedkyni 

FV. Finanční výbor ji doporučil. 
 

Usnesení č. 113/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje členovi zastupitelstva obce – místopředsedkyni 

Finančního výboru - mimořádnou odměnu za splnění mimořádných úkolů obce ve výši jednonásobku odměny, která jí 

v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jí zastávané funkce za měsíc. Odůvodněním je zpracování 

podkladů dokumentu Plán rozvoje sportu v Přerově nad Labem a dokument Strategie rozvoje SDH a JSDH Přerově nad 

Labem. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12) Starosta převzal zápisy z kontrol příspěvkových organizací zřizovaných obcí. S výsledkem kontrol byl seznámen FV 

i ostatní zastupitelé. 

Usnesení č. 114/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obou 

příspěvkových organizací Obce za rok 2021 – Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem a Školní jídelny a 

vývařovny Přerov nad Labem. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



13) Pro realizaci rekonstrukce veřejného WC byl proveden cenový marketing. Dodané cenové nabídky bude hodnotit 

komise. 

Usnesení č. 115/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje ustanovení výběrové komise pro hodnocení nabídek 

cenového marketingu pro rekonstrukci veřejného WC ve složení Irena Jarešová, Radka Tomášková a Jiří Beneš. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 116/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje způsob výběru komisí, kde kritériem bude nejnižší cena 

a pověřuje starostu následným podpisem smluv. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

14) Z důvodu nefunkčnosti, neopravitelnosti  info-radaru u hasičské zbrojnice dojde k výměně za funkční. 

Usnesení č. 117/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání předloženého cenového marketingu schvaluje zakoupení nového 

přístroje a pověřuje kancelář starosty uzavřením smlouvy do maximální výše 75.000,- Kč bez DPH. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

15) V návaznosti na schválené usnesení č.98/2021 ke změně územního plánu obce je schvalován způsob postupu pro 

změnu textové části. 

Usnesení č. 118/2021:  Usnesení bylo přijato  

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

Přerov nad Labem BV7 - změna počtu parcel navýšení o 1 RD zkrácený postup, kde pořizovatelem bude Městský úřad 

Lysá nad Labem a určeným zastupitelem pro územní plánování bude Jiří Beneš – starosta obce Přerov nad Labem. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

16) Administrátor žádosti o dotaci na Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Přerov 

nad Labem Ing. Školník informoval starostu obce, že podaná žádost o dotaci byla schválena.  

Usnesení č. 119/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí dotace pro projekt: 

CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014382 Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Přerov 

nad Labem v částce 498 344,25 Kč. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 



17) Návazně na připravenou a schválenou projektovou dokumentaci pro realizaci opravy břehové hrany Salvátorského 

rybníka a získanou dotaci na odbahnění bude vyhlášeno výběrové řízení na realizátora akce. 
 

Usnesení č. 120/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zadání výběrového řízení na realizaci projektu opravy 

břehové hrany Salvátorského rybníka a odbahnění v souladu s parametry danými získaným dotačním titulem. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 121/2021:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje ustanovení výběrové komise pro hodnocení nabídek 

výběrového řízení na realizaci projektu opravy břehové hrany Salvátorského rybníka a odbahnění ve složení Radka 

Tomášková, Pavel Veselý a Jiří Beneš. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé: 

• Oprava kostela sv. Vojtěcha – transparentní účet farnosti na opravu hodin, zastupitelé jsou otevřeni příspěvku 

z obecního rozpočtu. Se zástupci farnosti diskutována otázka vlastníka hodin – resp. jeho pořizovatele a tedy 

následné péče. 

• Obec uvítala nabídku firmy Rothlehner na bezplatné zapůjčení plošiny pro sejmutí a následnou instalaci po 

opravě pro kostelní hodiny. 

• Zůstává otevřené dořešení vlastnictví márnice(obec vs farnost). 

• Starosta jménem zastupitelů vyjádřil poděkování panu Josefu Prokešovi za jeho dlouholetou práci ve vedení 

rybářském spolku. 

• Starosta informoval o investicích obce v roce 2022. 

• Dále starosta poděkoval zastupitelům za jejich práci pro obec. 

• Místostarostka poděkovala starostovi za jeho nasazení při řešení úkolů a projektů pro obec. 

• Starosta shrnul aktivity související s opravou podtlakové vakuové kanalizace – identifikace problému v úseku 

u křižovatky u rybníka s návazností na příčinu z doby instalace propustku. 

• Místostarostka informovala o kladném efektu opravy svítidel a postupné výměny starých svítidel za novější 

typ, který se projevil sníženou spotřebou a tedy úsporou v nákladech na veřejné osvětlení. Obec tedy nebude 

muset krátit dobu svícení jako jednu z cest úspor na energiích. 

• Paní Tomášková poděkovala všem zaměstnancům obce za jejich práci. 

 

V Přerově nad Labem dne: 20.12.2021 

Konec zasedání zastupitelů v 18:34 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: 


