
Zasedání zastupitelstva č. 3/2022 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 25.4.2022 

 
Datum:  25.4.2022 v 18,00 hod.  
Místo konání: Jídelna v budově základní školy, Přerov nad Labem 112, 289 16 
 

Přítomni: p. Beneš, pí Bakošová, p. Kadeřávek, p. Řehák, p. Skuhravý, p. Svoboda, pí Jarešová 
Řádně omluveni: p.Veselý, pí Tomášková,  
 

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
 

Zapisovatelka: pí Suchá 
Ověřovatelé zápisu:  p. Svoboda, p. Kadeřávek 
 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 3 v 18:05 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 14.03.2022, 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.   
 

Jako zapisovatelku určuji paní Anetu Suchou. Jako ověřovatele zápisu určuji pana Jakuba Kadeřávka 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 2/2022, nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním upraven, byl doplněn bod 8 a tím došlo 
k přečíslování bodu „Různé“. Nové znění programu je přiloženo. 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Ukrajina – čerpání náhrad, dotací 
5. Rozpočtové opatření RO č.01/2022 
6. Směrnice hospodaření příspěvkových organizací 
7. Vlajka obce, znak obce – sněmovní registrace 
8. Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 
9. Různé:   

a) Doplnění sloupů s osvětlením a hlásiči 
 
 

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

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
Usnesení č. 30/2022:  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 – zpráva byla předsedkyní Kontrolního výboru zaslána členům zastupitelstva 
k prostudování, dále bylo plnění úkolů probráno na poradě zastupitelstva, která předcházela tomuto zasedání. 

 

Usnesení č. 31/2022:  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)  Starosta informoval o aktuálním stavu pomoci na UKRAJINU a ukrajinským občanům v naší obci, kteří dorazili po 
24.2.2022. V budově školy proběhla úprava zázemí u tělocvičny – sprcha. Nakoupeno 20 setů skládací postele a 
lůžkoviny. Uvedené úpravy a zařízení jsou do budoucna univerzálně využitelné pro zajištění krizového řízení v obci při 
mimořádných situacích. Starosta vyslovil poděkování zastupitelstva paní Radce Tomáškové za její osobní nasazení při 
koordinaci adaptačních skupin a začleňování dětí z rodin ukrajinských uprchlíky v naší obci. 

 

Usnesení č. 32/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí informaci o rozsahu poskytnuté pomoci „UKRAJINA“ a rozsah 

pomoci schvaluje. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5)  Místostarostka informovala o aktuálním stavu čerpání schváleného rozpočtu pro rok 2022. Informovala o 
souvislostech realizovaných projektů, jejich předfinancování a stavu žádostí o čerpání dotací. Návazně na schválený 
rozpočet státu byly upraveny jednotlivé příjmové položky vázané na státní rozpočet. Rozpočtové opatření RO 
č.1/2022 vedle příjmové stránky dále na straně výdajů zapracovává nové paragrafy související s válkou na Ukrajině a 
navýšení příslušných paragrafů kvůli zvýšení zálohy na plyn po ročním vyúčtování. 

 

Usnesení č. 33/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření číslo RO č.1/2022 jehož součástí 

je také Opatření starosty OS/03-2022-01 z 01.03.2022. Rozpočtové opatření je přílohou č.3. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6)  Obec Přerov nad Labem z titulu zřizovatele příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Přerov nad 

Labem a Jídelna a vývařovna Přerov nad Labem provedla schválení nové platné směrnice o hospodaření PO. 
 

Usnesení č. 34/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Směrnici pro sledování hospodaření a zacházení s 

příspěvkem v příspěvkových organizací zřízených obcí Přerov nad Labem, která ruší předchozí, s účinností od 

1.5.2022. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



7)  Návazně na usnesení 24/2022 z minulého zasedání zastupitelů byly Mgr. Janem Tejkalem dodány návrhy vlajky 

obce, nad kterými se zastupitelé sešli a diskutovali nejvhodnější verzi. V průběhu  
 

 

Usnesení č. 35/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem z předložených návrhů vybírá a schvaluje znak obce a vlajku obce - modrá 

plocha s modrým a bílým pruhem u žerďové strany. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 

8)  V souladu s legislativním rámcem je třeba pro nadcházející volební období stanovit počet členů v zastupitelstvu.  
 

Usnesení č. 36/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje počet zastupitelů obecního zastupitelstva pro volební období 2022 - 

2026 v počtu 9 zastupitelů. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Různé: 

 

• Starosta informoval o rozšíření umístění sloupů veřejného osvětlení a výstražných hlásičů v obci pro zajištění 

zákonné povinnosti  informovanosti občanů při krizovém řízení. 

• Starosta informoval o realizovaných akcích – dokončení rekonstrukce veřejného WC; probíhá dokončování 

prostoru centrálního místa pro recyklaci v areálu ČOV. 

• Dále starosta informoval o přípravě bezpečnostního zajištění prostoru nově zrekonstruovaného WC s 

platebním terminálem, které bude pod kamerovým systémem a s napojením na stávající zabezpečení OÚ, 

dále bude připojeno k obecnímu zabezpečovacímu systému také zabezpečení vnitřku kostela (po 

rekonstrukci vnitřních prostor a doplnění inventáře). 

• Sdělil také, že byla dokončena  žádost o proplacení dotace na nákladní elektroauto, které je používáno při 

údržbě obce. 

• Starosta sdělil, že bylo dokončeno zázemí pro firmu opravující rybník, bude doplněna elektřina, vodovod a 

kanalizace v areálu zázemí technických služeb. 

• Informoval dále o havarijním stavu veřejného osvětlení v křižovatce u Indiána, bude třeba řešit průtlakem - 

bude osloven p. Koutský; OÚ zajistí souhlasy dotčených firem k sítím v místě pro realizaci opravy 

• Starosta informoval o stavu břehů a nutné opravě břehů na Bezedně a Babinci. 

• Byla sdělena informace o stavu zplatnění přechodového místa u školy - bude doplněno výložníkem 

s osvětlením na stávající stožár. 

• Starosta také podrobně informoval o budoucí benefitní přerovské kartě s čipem (vstup na veřejné WC, do 

budoucna vstup na sběrný dvůr mimo otvírací dobu, vstup na kulturní akce pořádané obcí apod.) 

• Starosta navrhl jmenovat pracovní skupinu mapující stav procesů hospodaření se svěřeným majetkem v PO  - 

fungování a údržbu veřejného majetku: návrh (Pavel Veselý, Jakub Kadeřávek, František Skuhravý) + 

externista 

• Místostarostka doplnila informaci o termínech a organizaci velkoobjemového odpadu a o svozu  

 

 

 



 

 

V Přerově nad Labem dne: 25.04.2022 

Konec zasedání zastupitelů v 19:55 hodin. 

 

 Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Jakub Kadeřávek      Luboš Svoboda 

 

 

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

 

 

 

 Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová  

 

 

Vyvěšeno dne:                                                  Sejmuto dne: 


