
Zasedání zastupitelstva č. 1/2022 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 13.1.2022 

 
Datum:  13.1.2022 v 16,00 hod.  
Místo konání: zasedací místnost v budově 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, pí Jarešová, p. Kadeřávek, pí Tomášková, p. Svoboda, p. Řehák 
Omluveni:  p. Veselý, p. Skuhravý 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
Zapisovatelka: pí Střížková 
Ověřovatelé zápisu:  pí Tomášková, p.Kadeřávek   Host: 1 osoba z řad veřejnosti 
 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 1 v 16:08 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 06.01.2022, plné znění je součástí tohoto zápisu. 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 8/2021, nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním doplněn o 2 body (č.13 a č.14). Bod Různé 
je tímto přečíslován na bod 15). 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Memorandum nakládání s odpady AVE 
5. Přijetí dotace na rozvoj kultury a tradic – lavičky, stany a osvětlení podia 
6. Smlouva zápůjčky vodní plochy rybářům Přerov nad Labem 
7. Smlouva užívání areálu části prostoru TS pro účely SDH a JSDH 
8. Oprava havarijních stavů povodňových hrází a břehových hran tůní návazně se zakoupením techniky s dalším 
potenciálem využití v údržbě obce 
9. Předrekonstrukční příprava areálu čp.21 (bývalého pivovaru), zajištění skladového prostoru 
10. Vymezení ploch pro parkování  
11. Rekonstrukce areálu TS - nové inženýrské sítě, terénní úpravy, podlahy  
12. ÚP – doplnění textové změny 
13 Dotace – osvětlení kostela sv.Vojtěcha 
14. Revokace usnesení č.80/2021 
15. Různé:   
 

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

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



Usnesení č. 1/2022:  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 přednesla předsedkyně Kontrolního výboru: 
 

Usnesení č. 2/2022:  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)  Smluvní partner obce pro likvidaci odpadů realizuje investiční kroky, kterými chce zajistit do budoucna zapojeným 
obcím a firmám možnost plnění podmínek zákona o odpadech ve stále se zpřísňujících zákonných limitech. Pro 
deklaraci těchto kroků připravilo AVE Memorandum. 

 

Usnesení č. 3/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Memorandum o partnerství a spolupráci při 

systémovém řešení odpadového hospodářství obce Přerov nad Labem, které uzavírá obec Přerov nad Labem s AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089 a Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 27567320 a pověřuje starostu podpisem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5) V létě loňského roku obec požádala prostřednictvím MAS Střední Polabí o dotaci na nákup mobiliáře pro konání 

kulturních akcí v obci. Nyní byla žádost schválena a obec byla vyzvána k podpisu smlouvy s SFŽP, který dotaci vyplácí. 

 

Usnesení č. 4/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, pod 

registračním číslem 21/005/19210/120/174/002885 s názvem Vybavení pro kulturní akce Přerov n. L. v částce 

=154.880,-Kč, což činí 80 % hodnoty projektu. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

6) Zástupci rybářského spolku požádali o prodloužení smlouvy o užívání pozemků pro rybaření na Babinecké a Bezedně. 

Usnesení č. 5/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Smlouvu o užívání pozemku mezi obcí Přerov nad 

Labem a Rybářským spolkem Přerov nad Labem, IČ 62991388 pro rok 2022 a pověřuje starostu podpisem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



7) Obec Přerov nad Labem spolupracuje s JSD a SDH Přerov nad Labem nejen na organizaci akcí v obci, ale také se 

aktivně podílí na rozvoji aktivit spolku a jednotky. Pro aktivity SDH související s veteránskou hasičskou technikou obec 

zapůjčí část svého areálu technických služeb. Rozsah zápůjčky a podmínky jsou definovány ve smlouvě o výpůjčce.  

Usnesení č. 6/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Přerov nad Labem a 

Sborem dobrovolných hasičů Přerov nad Labem, IČ 64733491 a Jednotkou požární ochrany Přerov nad Labem 

č.218150 a pověřuje starostu podpisem. Do konce března 2022 bude proveden soupis a inventarizace umístěného 

majetku, pověřenými osobami jsou Jakub Kadeřávek a Radka Tomášková. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8) Oprava havarijních stavů povodňových hrází a břehových hran tůní vyžaduje aktivní započetí v nejbližším možném 

termínu. Vyhodnocení nákladů na realizaci a jejich minimalizace vede k tomu, že práce budou prováděny svépomocně, 

brigádnicky a za použití techniky, která bude k tomu účelu zakoupena a má další potenciál pro využití v údržbě obce. 

Usnesení č. 7/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zakoupení strojního zařízení typu kolový dempr AUSA 

200RHP rok výroby 2005 v částce =195.000,- bez DPH.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

9) Obec pokračuje v přípravných pracích na rekonstrukci zakoupeného objektu bývalého pivovaru – budovy čp.21. Pro 

další aktivity související s roztříděním materiálu ze stávajícího objektu pro archeologické průzkumy a uložením 

materiálu pro sanaci je třeba zajistit příslušnou skladovací halu, zastřešený objekt. 

 

Usnesení č. 8/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zakoupení obloukové haly do částky 100.000,- bez DPH.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10) V obci Přerov nad Labem dosud nebyla dokončena digitalizace a není zatím možné plně zpracovat podklady pro 

budoucí vypořádání vlastnických vztahů pozemků pod chodníky a místními komunikace. Pro budování povrchů nových 

chodníků, místních komunikací a parkovacích míst je vlastnictví pozemků pod nimi nyní legislativní povinností. Než 

bude možné v tomto bodu postoupit, stanovuje obec Přerov nad Labem místní úpravu pro parkování na veřejných 

plochách – zeleni. Vymezená místa pro parkování na zeleni jsou zapracována v mapce. 

Usnesení č. 9/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Zásady zvláštního užívání veřejného prostranství pro 

parkování v obci Přerov nad Labem. Viz grafické zobrazení  - list A a list B, které jsou příloha č. 3 a 4. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11)  Obec Přerov nad Labem využívá pro zázemí zaměstnanců a techniky užívané k údržbě zeleně a pro účely 

technických služeb prostory v areálu za rybníkem. Pro řádné fungování budovy v souladu s platnou legislativou je třeba 

realizovat část rekonstrukčních prací – nové inženýrské sítě, terénní úpravy, podlahy. 

 



 

Usnesení č. 10/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje kancelář starosty zajištěním nezbytných prací 

realizovaných v maximální možné míře zaměstnanci obce v součinnosti s nájemci prostor areálu technických služeb. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12)  ÚP – návazné kroky k realizaci textové změny projednané v předchozích zasedáních zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 11/2022:  Usnesení bylo přijato  

 

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání: 

• schvaluje pořízení změny územního plánu Přerov nad Labem zkráceným postupem; návrh na změnu předložili 

Ing. Miloš Špitálský, Marek Špitálský, Jitka Špitálská, které zastupuje Matěj Šenkýř, a dále Jan Kolenský, 

•  schvaluje obsah změny: změna územního plánu prověří zvýšení kapacity zastavitelné plochy BV 7 na šest 

rodinných domů; vymezená plocha BV7 se nebude rozšiřovat a minimální výměra jednoho pozemku 1000 m2 

bude zachována 

• podmiňuje pořízení změny územního plánu úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního 

zákona navrhovatelem 

• pověřuje starostu obce v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona o výsledku jednání zastupitelstva 

bezodkladně informovat navrhovatele a úřad územního plánování 

• pověřuje starostu obce v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, aby požádal obecní úřad obce s 

rozšířenou působností o pořízení změny územního plánu Přerova nad Labem zkráceným postupem, pokud má 

tuto změnu pořizovat 

• pověřuje starostu obce, aby informoval pořizovatele, kdo byl zvolen určeným zastupitelem, s uvedením čísla 

usnesení zastupitelstva obce 

• Určeným zastupitelem za obec Přerov nad Labem bude starosta Jiří Beneš. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

13) Farnost Čelákovice předložila podrobnou informaci o probíhající rekonstrukci kostela sv. Vojtěcha v Přerově nad 

Labem. Výmalby a část dalších prací byla spolufinancována z dotace, kterou Farnost Čelákovice obdržela z MAS Střední 

Polabí. Pro dokončení projektu, který zajistí nejen opravu interiéru, ale také zpřístupnění zádveří tak, že upravený 

vstupní prostor umožní zájemcům komfortnější nahlédnutí do vnitřních prostor kostela, je potřeba kvůli zvýšeným 

cenám dofinancovat část dalších dosud nezrealizovaných aktivit – přídavné stropní osvětlení, oddělovací mříž. 

Usnesení č. 12/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje investiční dotaci na osvětlení a zpřístupnění zádveří  

kostela sv.Vojtěcha ve výši max.100.000,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2022. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

 

Usnesení č. 13/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje opravu a zprovoznění věžních hodin na kostele sv. 

Vojtěcha dle cenové nabídky firmy L. Hainz spol. s r.o., Poděbradova 1708, Lysá nad Labem, IČ 49354965 se spoluúčastí 



darů Farnosti Čelákovice na opravu věžních hodin a ve spolupráci s firmou ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., IČ 

48108677, která zajistí bezúplatné zapůjčení výškové techniky k deinstalaci a instalaci hodin. Cenová nabídka je 

přílohou č. 5. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

14) Výsledkem jednání dle usnesení č.100/2021 došlo k posunu v jednání s majiteli pozemku parc.č.st.93, v souladu 

s tím je třeba revidovat původní vydané usnesení. 

 

Znění původního schváleného usnesení  – revokována je modrá část 

Usnesení č. 80/2021    ze dne 27.9.2021  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem pověřuje kancelář starosty prodejem pozemku s břemenem přístupu 

na pozemek parc.č. 968/7 o výměře 1888 m2 a parc.č. 968/8 pozemek bez přístupu o výměře 663 m2 za 

podmínek: 

1) Část pozemku parc.č. 968/8 bez přístupu á 250,-Kč/ m2 o výměře 200 m2 

2) Celý pozemek parc.č. 968/7 s břemenem přístupu a část pozemku parc.č. 968/8 bez přístupu o výměře 463 

m2, minimální cena podání nabídky je 2.000,- Kč/ 1m2 

• Dodržení členění pozemků a podmínek dle usnesení č.79/2021  

• Vybudování veřejně přístupné části pozemku dle usnesení č.79/2021 – vytvoření geometrického plánu, 

geometrické oddělení na náklady kupujícího 

• Bezúplatný převod oddělené přístupové komunikace obci Přerov nad Labem 

• Realizace podmínek kupujícím do 24 měsíců od nabytí pod sankcí 1.000,- Kč za každý den prodlení 

 

Usnesení č. 14/2022 - revokace usnesení č. 80/2021  ze dne 27.9.2021 – revokovaná modrá část: 

Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem pověřuje kancelář starosty prodejem pozemku s břemenem přístupu  

na pozemek parc.č. 968/7 o výměře 1888 m2 a parc.č. 968/8 pozemek bez přístupu o výměře 663 m2 za podmínek: 

1) Část pozemku parc.č. 968/8 bez přístupu á 250,-Kč/ m2 o výměře cca 200 m2 

2) Pozemek parc.č. 968/7 oddělí geometrickým plánem dle nákresu. Nádvorní část připadne jako náhrada za 

stavbu na cizím pozemku majiteli pozemku stav. 93, který stavbu odstraní, nebo bude odstraněna na jeho 

vrub. Zbývající část parc.č. 968/7 a parc.č. 968/8 bude nabídnuta k prodeji jako celek, kdy minimální výše 

podání nabídky je 2.000,- Kč/ 1m2. 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Různé: 

• Starosta zastupitele informoval o postupu rekonstrukce veřejného WC a seznámil je se zprávou statika. 

Zastupitele souhlasí s návrhem starosty pokračovat v realizaci rekonstrukce WC po zapracování výstupů ze 

zprávy statika.  

 

 

 

V Přerově nad Labem dne: 13.01.2022 

Konec zasedání zastupitelů v 17,10 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: 


