
Zasedání zastupitelstva č. 4/2022 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 6.6.2022 

 
Datum:  6.6.2022 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. Svoboda, pí Tomášková, p. Veselý 
Řádně omluveni: p. Skuhravý, pí Jarešová 
 

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 4 v 18:10 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 30.05.2022, plné znění je součástí tohoto zápisu. Podklady týkající se Závěrečného účtu obce Přerov nad Labem 
byly vyvěšeny na úřední desce od 20.5.2022 a od stejného data byly k dispozici v kanceláři Obecního úřadu k nahlédnutí. 
Přítomno je 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 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 3/2022, nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním v bodu „Různé“. Nové znění programu je 
přiloženo. 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Dotace – oprava rybníka 
5. Dotace – JSDH 
6. Areál ZŠ a MŠ - koncepce rozvoje  
7. Návrh darovací smlouvy k převodu hřbitova 
8. Hodiny – oprava 
9. Videodokumentace – rozvoj obce, propagace, investiční akce 
10. Závěrečný účet obce 
11. Cyklo-koncepce 
12. Elektronická úřední deska 
13. Různé:   

a) Oznámení KN pro Středočeský kraj o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení 
b) Aktualizace Akčního plánu SPR obce 
c) Prodloužení termínu realizace výstavby nové MŠ 
d) Připojení kostela k zabezpečovacímu systému obce 
e) Dotace od MŠMT 

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

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



Usnesení č. 37/2022:  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. 38/2022:  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)  Obec podala žádost na finanční podporu projektu rekonstrukce břehové hrany Salvátorského rybníka. Záměr byl 
na Krajském úřadu Středočeského kraje posouzen a kladně vyhodnocen. Obec tak k již získané dotaci na odbahnění 
získá další 1 milion Kč na provedení rekonstrukce. 

 

Usnesení č. 39/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje přijetí dotace evidenční číslo žádosti: FŽP/RVN/046485/2022 -  

Rekonstrukce břehu Salvátorského rybníka z tematického zadání: RVN - Rybníky a malé vodní nádrže, Oblast podpory: 

Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje 25.4. 2022 

usnesením č. 024-15/2022/ZK. Poskytnutí dotace pod veřejnoprávní smlouvou z výše uvedeného programuje ve výši 

1.000.000,- Kč.  

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5) Zastupitelstvo obce podporuje činnost JSDH i SDH přerovských hasičů. Jedním z bodů podpory je také 
spolufinancování nákupu nové techniky a vybavení pro zásahovou jednotku. Z rozpočtu obce bude uvolněna 
doplňková částka k dotaci, kterou na vybavení získají členové JSDH z nadace Agrofertu. 
 

Usnesení č. 40/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje přijetí dotace pro JSDH Přerov nad Labem z Hasičského fondu rady 

Nadace Agrofert ve výši 50.000,-Kč na pořízení dýchacích přístrojů a částku doplní z rozpočtu obce ve výši  =9.764,80Kč 

tak, aby celková částka pokryla nákup jednoho nového kompletu dýchací techniky. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 41/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje záměr podání žádosti o dotaci směřovanou na pořízení dopravního 

automobilu pro JSDH Přerov nad Labem (JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů). 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



 

6) Zastupitelstvo projednalo podklady pracovní skupiny zastupující žáky a pedagogy základní školy k využití pozemků 

navazujících na areál školy, které obec zakoupila v rámci koncepce rozvoje obce resp. zřizované školy. Starosta doplnil 

informací o dotacích ČEZu na výsadbu, zastupitelka R. Tomášková upozornila na návaznou povinnost aktualizace SPR 

obce, MAPu  a Rozvojového dokumentu školy. 

 

Usnesení č. 42/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a mateřská 

škola Přerov nad Labem využila pozemky ve vlastnictví Obce, které budou využity k rozvoji sportu, enviromentálnímu 

zaměření, relaxačně vzdělávacím a volnočasovým aktivitám. Podmínkami a rozsahem využití se bude zabývat pracovní 

skupina složená ze tří zástupců pověřených zřizovatelem a tří zástupců pověřených školou. Pracovní skupina je povinná 

vyhodnocovat plnění užívání v kvartálním režimu. Pracovní skupina bude jmenována do 17. 6. 2022 a sejde se do 

30.6.2022. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7) Vedení obce jednalo se zástupci Farnosti Čelákovice a vikariátem, pod který farnost spadá, ohledně řešení 
vlastnictví hřbitova. Aktuálně je obec pouze správcem, nikoliv vlastníkem pozemku, na kterém je hřbitov umístěn.  
 

Usnesení č. 43/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje návrh darovací smlouvy na převod hřbitova v Přerově nad Labem od 

Arcibiskupství pražského na obec Přerov nad Labem a pověřuje starostu dokončením potřebných kroků a podpisem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8) Zastupitelstvo na lednovém zasedání schválilo financování opravy věžních hodin. Realizace oprav byla zahájena 
v květnu t.r., kdy bylo zjištěno výraznější poškození, které se promítne do změny technologie oprav a tím se mění  
realizační cena. 
 

Usnesení č. 44/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje navýšení nákladů opravy číselníků věžních hodin o 28.520,-Kč k cenové 

nabídce firmy L.HAINZ spol. s r.o. schválené zastupitelstvem usnesením 13/2022 z 13.01.2022. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

9) Starosta seznámil zastupitele s podrobnostmi nabídky k možnému využití natáčení dronem pro potřeby obce, pro 

zajištění videodokumentace pro prezentaci projektů včetně časosběrného záznamu k realizaci projektů v obci. 

 

Usnesení č. 45/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem pověřuje starostu přípravou rámcové smlouvy na realizaci prací 

videodokumentace dronem firmou HORDrones zastoupená Bc. Radkem Marciníkem, IČ 87089611. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



10) Od 20.5.2022 byly zveřejněny podklady pro Závěrečný účet obce, které byly také k dispozici na Obecním úřadu 

v listinné podobě.  

 

Usnesení č. 46/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2021 ve složení:                                                                                                           

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2021 (FIN 2-12 M) 

- rozvaha k 31. 12. 2021 

- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021             

- přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2021 

- příloha k 31. 12. 2021 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

- kompletní výkazy obou příspěvkových organizací Obce 

Výsledek hospodaření obce za rok 2021 po zdanění byl =5.723.024,43Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2021 

bude převeden do aktuálního rozpočtu obce k pokrytí nákladů budoucích období. 

Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Přerov nad Labem v úředních hodinách. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 47/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad. 

Zprava o přezkoumání hospodaření obce byla zveřejněna a je zároveň k nahlédnutí na Obecním úřadě Přerov nad 

Labem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11) Starosta informoval zastupitele o možnosti rozvoje veřejného prostoru příznivého cyklistům a cykloturistice 

v návaznosti na existenci značené cyklotrasy vedoucí skrz naši obec.  

 

Usnesení č. 48/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje záměr podání žádosti o dotaci směřovanou na pořízení vybavení/ 

mobiliáře pro cykloturistiku (cyklo-hub, dobíjecí a servisní stojan apod.) v Přerov nad Labem, zejména v lokalitě u 

veřejného WC. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

12) Zastupitelé projednávali možnosti zvýšení stupně digitalizace při správě obce a seznámili se s nabídkami firem na 

realizaci elektronické úřední desky, která by nahradila stávající vitrínu s tištěnými dokumenty. Pro realizaci bude 

využito spolufinancování z dotací přidělovaných Krajským úřadem Středočeského kraje. 

 

Usnesení č. 49/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje záměr podání žádosti o dotaci směřovanou na pořízení elektronické 

úřední desky pro obec Přerov nad Labem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



Různé: 

a) Místostarostka informovala o komunikaci se zástupci Katastrálního úřadu a průběhu předložení k veřejnému 

nahlédnutí katastrálního operátu obnoveného novým mapováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Přerov 

nad Labem  

 

Usnesení č. 50/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí vyhlášení termínu předložení k veřejnému nahlédnutí 

katastrálního operátu obnoveného novým mapováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Přerov nad Labem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

b) Předsedkyně kontrolního výboru předložila zastupitelům aktualizaci Akčního plánu ke Strategickému plánu 

rozvoje obce Přerov nad Labem. 

 

Usnesení č. 51/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č.4 Akčního plánu Strategického plánu Obce 

Přerov nad Labem.  

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

c) Starosta informoval o jednáních se zástupci MMR a CRR ve věci dotace na výstavbu nové MŠ.  

 

Usnesení č. 52/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje podání žádosti o změnu pro prodloužení termínu k realizaci dotace 

reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014895 s názvem „Nová budova pro mateřskou školu v Přerově nad Labem“ z 

dotačního titulu: 11.výzva MAS-Střední Polabí – IROP – Základní a Mateřské školy a Celoživotní vzdělávání.  

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

d) Starosta informoval o dalších krocích ve věci připojení objektu kostela do systému zabezpečení, které má obec 

Přerov nad Labem pro své budovy. Uvedl realizované kroky a postup aktivit od minulého zasedání 

zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 53/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje záměr připojení budovy kostela na stávající systém ostrahy obce, kde 

podmínky realizace a zajištění ostrahy budou upraveny mezi vlastníkem kostela a obcí smlouvou, kterou připraví 

právník obce. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

e) Místostarostka informovala o výsledku podání žádosti o dotaci u MŠMT pro financování provozu adaptační 

skupiny pro ukrajinské děti, která je zajišťována v obci od dubna t.r..   

 

 



Usnesení č. 54/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje přijetí dotace v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny 2022 rozhodnutím MŠMT č. 0250/14/UKR_AS/2022 v částce 255.000,-Kč, kde podmínky vyúčtování 

dle realizovaných parametrů jsou dány uzavíranou smlouvou mezi Obcí a MŠMT.  

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

* Po projednání všech bodů programu starosta informoval o proběhlém jednání  „Veřejné projednání změny UP č.3“, 

kde občané na místě jednání vznesli připomínky. Termín na podání písemných připomínek je do 7 dní od projednání.  

* Místostarostka informovala o termínu vyložení podkladů Katastrálním úřadem k obnově operátu (digitalizaci) – bude 

fyzicky od 13.6. do 24.6.2022 v kanceláři Obecního úřadu.  Starosta doplnil související informace k aktuálnímu 

zaplombování změn v katastru nemovitostí. 

* Starosta navázal informací o pokračování realizace pozemkových úprav po aktuálním projednání ZUR a přesunu 

biokoridoru. 

 

V Přerově nad Labem dne: 06.06.2022 

Konec zasedání zastupitelů v 19:48 hodin. 

 

 Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Jakub Kadeřávek      Bc. Radka Tomášková 

 

 

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

 

 

 

 

  Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová  

 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


