
Zasedání zastupitelstva č. 2/2022 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 23.2.2022 

 
Datum:  23.2.2022 v 18,30 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, p. Kadeřávek, pí Tomášková, p. Svoboda 
Řádně omluveni:  p. Skuhravý, pí Jarešová, p. Řehák, p.Veselý 

  kde pro diskusi bez hlasování byly přes aplikaci TEAMS do prostoru zasedání připojeni pí Jarešová a p.Skuhravý 
 

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
 

Zapisovatelka: pí Střížková 
Ověřovatelé zápisu:  pí Tomášková, p. Svoboda 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 2 v 18:30 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 16.02.2022, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno 5 členů zastupitelstva, řádně omluveni jsou 4 
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 Luboše 

Svobodu. 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 1/2022, nebyly vzneseny žádné připomínky 

ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním upraven – bod 14 byl vyřazen, bude 
přesunut na další termín zasedání a tím došlo k přečíslování bodů. Nově byl doplněn bod „Zápůjčka techniky 
TTR“. Nové znění programu je přiloženo. 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Rozpočtové opatření RO č.07/2021 
5. Příspěvková organizace – škola – hospodářský výsledek 
6. Příspěvková organizace – jídelna – hospodářský výsledek 
7. Výsledek inventury k 31.12.2021 – obec  
8. Zřízení věcného břemene – elektrická přípojka  
9. Smlouva – změna ÚP č.3 
10. Výsledek VŘ na zhotovitele Odbahnění a rekonstrukce Salvátorského rybníka 
11. TDI Odbahnění a rekonstrukce Salvátorského rybníka – fáze II 
12. Zajištění registrace vlajky obce 
13. Materiální vybavení pro kulturní akce 
14. Změna rozsahu funkce starosty na uvolněný 
15. Zápůjčka techniky TTR 
16. Různé: 

 
 
 



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

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
Usnesení č. 14/2022:  Usnesení bylo přijato  
 

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

zápisu a je přílohou č.2 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3) Kontrola plnění úkolů z minulých VZ – zpráva byla předsedkyní Kontrolního výboru zaslána členům zastupitelstva 
k prostudování, dále bylo plnění úkolů probráno na poradě zastupitelstva, která předcházela tomuto zasedání. 

 

Usnesení č. 15/2022:  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: 0 

 

 

4)  Místostarostka informovala o provedené finalizaci čerpání rozpočtu obce za rok 2021. V souvislosti s uzavřením 
roku 2021 vydal starosta Opatření starosty OS/12-2021-01, které je součástí rozpočtového opatření RO č.7/2021. 
Dopad opatření RO č.7/2021 je kladný a také celkové příjmy roku 2021 jsou vyšší než celkové výdaje roku 2021. 

 

Usnesení č. 16/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření číslo RO č.7/2021 jehož součástí 

je také Opatření starosty OS/12-2021-01  z 31.12.2021. Rozpočtové opatření je přílohou č.3. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5)  Vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem předalo starostovi podklady o 

hospodářském výsledku a provedení inventury. Podklady byly předány účetní obce. 
 

Usnesení č. 17/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace obce – Základní 

školy a mateřské školy Přerov nad Labem za rok 2021; hospodářský výsledek za rok 2021 je =0,- Kč, kde ztráta 

103.980,22Kč byla v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., §57, odst. 2a) pokryta z rezervního fondu (RF) příspěvkové 

organizace.  Stav RF k 31.12.2021 je =188.914,78 Kč; stav investičního fondu (IF) k 31.12.2021 je =104.182,50 Kč a stav 

fondu odměn (FO) k 31.12.2021 je =128.149,78 Kč. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



6)  Vedení příspěvkové organizace Školní jídelna a vývařovna Přerov nad Labem předalo starostovi podklady o 

hospodářském výsledku a provedení inventury. Podklady byly předány účetní obce. 
 

 

Usnesení č. 18/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace obce – Školní 

jídelna a vývařovna Přerov nad Labem za rok 2021; hospodářský výsledek za rok 2021 je =97.017,51,- Kč, kde celá 

částka bude vrácena na účet zřizovatele – obce Přerov nad Labem.   

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7)  Místopředsedkyně finančního výboru jménem předsedkyně Kontrolního výboru informovala o průběhu a výsledku 

inventarizace majetku obce k 31.12.2021. Zprávu o inventarizaci zaslala předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelům 

předem k seznámení se. Starosta poděkoval za práci členům inventarizační komise. 
 

Usnesení č. 19/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce Přerov nad Labem 

k 31.12.2021 a z ní vyplývající úkoly. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8)  Návazně na výstavbu nového RD soukromým investorem provádí ČEZ Distribuce jeho připojení ke stávajícím 

rozvodům elektřiny, proto je obci předložena smlouva o zřízení věcného břemene v úseku připojení se k distribuční 

soustavy v komunikaci. 
 

Usnesení č. 20/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028818/SOBSVB/02  Přerov nad Labem, SS1000, p.č.st. 98/1 v katastru obce 

Přerov nad Labem. Zřízení věcného břemene je v návaznosti na zřízení připojení k distribuční soustavě z podnětu ČEZ 

Distribuce realizovanou společností Maděra a Šípek, spol. s r. o.  Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním 

smlouvy. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

9)  Návazně na usnesení 11/2022 - část o podmínění pořízení změny územního plánu úhradou nákladů uvedených v § 

55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem změny - byla projednána s tvůrcem ÚP panem Plickou 

požadovaná realizace změny a její cena. Náklady na zajištění jeho služeb budou přefakturovány žadateli změny. 

 

Usnesení č. 21/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí uzavřenou smlouvu o dílo (SoD) evidovanou pod 

označením SML -č.990005/2022 na zhotovení změny č. 3 ÚP, textová část, s IVAN PLICKA STUDIO s. r. o., IČ 27634736, 

Thákurova 3, Praha 6 v celkové ceně =18.000,-Kč bez DPH, která bude následně přefakturována žadateli změny. 

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



10)  Návazně na usnesení 120/2021 a 121/2021 bylo dne 8.1.2022 vyhlášeno VŘ na odbahnění a rekonstrukci břehu 

Salvátorského rybníka a dne 10.2.2022 byly vyhodnoceny doručené nabídky. Starosta poděkoval členům výběrové 

komise za zajištění administrace vyhodnocení došlých nabídek. 

 

Usnesení č. 22/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení na realizaci projektu 

„Odbahnění a rekonstrukce břehu Salvátorského rybníka“, kde s nejnižší cenou = 6.656.229,-Kč bez DPH zvítězila firma 

SKJ s. r. o., IČ 07807716, se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou a pověřuje kancelář starosty provedením 

navazujících aktivit. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 23/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje nabídku firmy 3L studio s.r.o., IČ 25462644, Jiřího 

z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě „Odbahnění a 

rekonstrukce břehu Salvátorského rybníka“ – II. fáze, v ceně =175.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11)  Návazně na usnesení 99/2021 pokračují kroky k přípravě oslav „Přerov nad Labem 1030“ – výročí první písemné 

zmínky o obci. 
 

Usnesení č. 24/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí podklady dodané Mgr. Janem Tejkalem ve věci erbu obce a 

vlajky obce a pověřuje kancelář starosty realizací navazujících aktivit.  

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12)  Dle podmínek pro realizaci přijaté dotace na vybavení pro kulturní akce v obci byl proveden cenový marketing na 

pořizované předměty dle seznamu v dotační žádosti.  
 

Usnesení č. 25/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje nabídku firmy TENTino s.r.o., IČ:25950525, Jiráskova 359, 517 42 

Doudleby v ceně =66.120,40 Kč s DPH za 2 ks nůžkových stanů s nášivkou a příslušenstvím a pověřuje kancelář starosty 

objednáním. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 26/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje nabídku firmy HighTech Industries s.r.o., IČ: 03494942, Jezerůvky 

511/4, Brno-Ivanovice v ceně =36.690,- Kč s DPH včetně dopravy za 20 ks skládacích lavic s opěradlem a pověřuje 

kancelář starosty objednáním. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



13)  Finanční výbor projednal návrh místostarostky a doporučil ke schválení změnu rozsahu funkce starosty s ohledem 

na jeho nadstandardní nasazení a výrazné časové vytížení aktivitami pro obec. 
 

Usnesení č. 27/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje změnu rozsahu funkce neuvolněného starosty obce 

zastupitele pana Jiřího Beneše na funkci uvolněného starosty obce od 1.3.2022. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 28/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje úpravu výše odměny člena zastupitelstva po změně 

rozsahu funkce z neuvolněného starosty na uvolněného starostu od 1.3.2022 dle aktuálního platného nařízení vlády 

318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění nařízení vlády č. 202/2018 

Sb. a č. 338/2019 Sb. v souladu s ust. § 72 a § 73 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

14)  Starosta informoval o využívání obecní techniky pro účely údržby a technické správy obce včetně provozu ČOV a 

odpadového hospodářství. Analýzou současného stavu využití bylo zjištěno, že mnohé aktivity není možné provést 

neprodleně právě kvůli nasazení techniky ve stejnou dobu v jiném úseku obce a pro jiný účel. Možným řešením je 

dlouhodobá zápůjčka strojního zařízení typu TTR, které by bylo kompatibilní s doplňkovým vybavením, které má již 

obec k dispozici. 
 

Usnesení č. 29/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání pověřuje starostu k jednání o podmínkách dlouhodobého 

zapůjčení s možností následného odkupu stroje TTR, kompatibilního s doplňkovým vybavením, které má obec ve svém 

vlastnictví. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé: 

• Starosta vyslovil návrh podpory pro Ukrajinu, kde přítomní zastupitelé textaci odsouhlasili včetně jejího 

zveřejnění na webu obce a dalších info kanálech obce.  

• Starosta informoval o slavnostním otevření zrekonstruovaných veřejných záchodků v pátek 1.4.2022; 

místostarostka doplnila, že otevření bude spojené se zahájením letošního ročníku Noci s Andersenem (akce 

školy a knihovny). 

• Starosta informoval o výsledku schůzky vedení obce a Povodí Labe s.p. (PLA) ohledně mostku na tzv. Pivní 

cestě, který je uzavřen z důvodu havárie. Obec nemá mostek v evidenci majetku a PLA sdělilo, že ani oni nejsou 

vlastníky uvedeného mostku a z toho důvodu nemohou financovat opravu. Proto bude vedením obce vyvoláno 

jednání s místními firmami, uživateli mostku. 

• Starosta informoval o tom, jak budou administrovány žádosti občanů o změnu platby stočného dle reálně 

vypouštěné odpadní vody  - s odkazem na Všeobecné obchodní a technické podmínky provozování podtlakové 

kanalizace – je kancelář OÚ již schopna zajišťovat plombování měřidla dodávky pitné vody tak, aby jako jediný 

zdroj mohla být brána pro výpočet stočného; plombování bude provedeno v rámci místního šetření na objektu 

po podání si žádosti.  

•  Místostarostka sdělila, že v dubnu t.r. proběhnou další pravidelné volby zástupců rodičů do Školské rady naší 

školy a zřizovatel  - obec  - bude jmenovat zástupce za zřizovatele. 

 



V Přerově nad Labem dne: 23.02.2022     Konec zasedání zastupitelů v 19:08 hodin. 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Bc. Radka Tomášková      Luboš Svoboda 

 

 

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

 

 

 

 

pan Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová  

 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


