
Zasedání zastupitelstva č. 5/2022 obce Přerov nad Labem 
 konaného dne 12.7.2022 

 
Datum:  12.7.2022 v 17,30 hod.  
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu, Přerov nad Labem 38, 289 16 
 

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

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné 
 

Zapisovatelka: pí Suchá       Přítomen 1x host 
Ověřovatelé zápisu:  pí Tomášková, p. Svoboda 
 
 
1) Zahájení 
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů 
číslo 5 v 17:35 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední 
desce od 01.07.2022, plné znění je součástí tohoto zápisu. 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 Suchou. 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 4/2022, nebyly vzneseny žádné připomínky 

ani námitky.  

2) Program zasedání byl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním doplněn o jeden bod a tím se změnilo 
číslování bodu „Různé“. Nové znění programu je přiloženo. 
 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulých VZ 
4. Podání žádosti o finanční podporu - výstavba MŠ 
5. Smlouva s administrátorem žádosti 
6. Smlouva na dodávku komponent - povodňový systém 
7. Smlouva na věcné břemeno uložení sítí 
8. Objednávka PD mostek 
9. Rozpočtové opatření RO č.2/2022 
10. Odměna zastupiteli 
11. Elektromobilita – žádost o dotaci č.2 
12. Různé:   

a) Cenová elektřiny pro další období 
 

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

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
Usnesení č. 55/2022:  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. 56/2022:  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 

 

Místostarostka doplnila informaci o uvolnění pohybu záznamů v KN na katastru obce Přerov nad Labem k 11.7.2022 
tj.  už je uvolněn operát a tedy jsou v mapách KN zaznamenány digitalizované údaje.  S ohledem na uvedené zjištění 
tak budou splněny další úkoly, které souviseli s odblokováním dat v KN. 
 

4)  V návaznosti na nárusty cen materiálu a stavebních prací hledá obec možnosti dalšího financování pro výstavbu 
nové MŠ. Jednou z dalších možností je kofinancování z jiného dotačního titulu k již získané dotaci. Starosta dále 
doplnil aktualizované informace o parametrech specifikací u  nových dotačních titulů, které budou nyní vyhlašovány. 
 

Usnesení č. 57/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje záměr podání žádosti o finanční podporu směřovanou na výstavbu a 

vybavení nové budovy MŠ v Přerově nad Labem. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 58/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje smlouvu o dílo s firmou LKA s.r.o.  (LK Advisory), Jičínská 226/17, 

Praha 3, IČ 07735405 na zajištění podání a) Žádosti o podporu a vytvoření b) Studie proveditelnosti pro projekt 

„Novostavba mateřské školy Přerov nad Labem“, kde cena složky a) je =39.000,-Kč bez DPH a cena složky b) je =1,5% 

z přiznané dotace. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5) K zajištění realizace projektu „Digitalizace povodňového plánu obce a dovybavení výstražného a varovného 

systému“ je uzavírána smlouva na kompatabilní a doplňující části lokálního varovného a výstražného systému.  

 

Usnesení č. 59/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje kupní smlouvu s firmou SOVT-RADIO spol.s r.o., Budějovická 1320, 

389 01 Vodňany, IČ 47238810, na dodávku pro Varovný a informační systém (VIS), kde celková cena je =291.840,-Kč 

bez DPH  a na Lokální výstražný systém (LVS), kde cena je =77.300,-Kč bez DPH. DPH je 21% a rozsah dodávky je 

vymezen v položkovém rozpočtu.  Položkový rozpočet je přílohou č. 3. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 



6) ČEZ Distribuce plánuje realizovat nové vedení NN s připojením k trafostanici v rohu ulice Sluneční.  

 

Usnesení č. 60/2022:  Usnesení bylo přijato  

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

a dohodu o umístění stavby pro distribuční soustavu – kabelové vedení nn -  v katastru obce Přerov nad Labem na 

pozemku parc.č. PK 149.Předpokládaný rozsah věcného břemene je 8bm za jednorázovou náhradu =2.000,-Kč. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

7) Havarijní stav mostku Na Pivní – pro realizaci opravy je potřeba kompletní projektová dokumentace, která bude 

podkladem pro stavební povolení.   

 

Usnesení č. 61/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje cenovou nabídku na zhotovení projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce mostku Přerov nad Labem“ a to část pro stavební povolení v hodnotě =70.000,-

Kč a část pro provádění stavby v hodnotě =  140.000,-Kč. Smluvní vztah bude uzavřen s firmou iStruct projekční 

kancelář  - Ing. Jiří Surovec, Ph.D. Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČ 66903955. Dodavatel není plátce 

DPH. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

8) Místostarostka informovala o čerpání schváleného rozpočtu a předložila podklady k rozpočtovému opatření jak na 

straně příjmů, tak na straně výdajů jako např. PD na havárii mostku, oprava kostelních hodin. Výdaje jsou kryty 

z přebytků předchozích období. Starosta doplnil další podrobnosti k aktuálnímu čerpání rozpočtu obce. 

 

Usnesení č. 62/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje rozpočtové opatření číslo RO č.2/2022. Rozpočtové 

opatření je přílohou č.4. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

9) Starosta navrhl Finančnímu výboru k projednání odměnu pro zastupitelku, paní Radku Tomáškovou, za její 

maximální osobní nasazení při organizaci adaptačních skupin pro ukrajinské děti. 

 

Usnesení č. 63/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje členovi zastupitelstva obce – zastupitelce Radce 

Tomáškové - mimořádnou odměnu za splnění mimořádných úkolů obce ve výši dvojnásobku odměny, která jí v 

průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jí zastávané funkce za měsíc. Odůvodněním je maximální osobní 

nasazení při organizaci adaptačních skupin pro ukrajinské děti, koordinace komunikace s rodiči ukrajinských dětí v obci 

a koordinace projektu včetně administrace vyúčtování na AS pro MŠMT. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Místostarostka předložila zastupitelům návrh na odměnu starostovi obce za práci nad rámec funkce, kdy se osobně 

angažoval v koordinaci aktivit pro ukrajinské migrující rodiny, za koordinaci komunikace pro realizaci opravy havárie 

mostku Na pivní a koordinaci realizovaných dotačních projektů pro jejich dokončení v řádných termínech. 



 

Usnesení č. 64/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje členovi zastupitelstva obce – starostovi Jiřímu Benešovi 

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

kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc. Odůvodněním je maximální osobní angažovanost 

v koordinaci aktivit pro ukrajinské migrující rodiny, za koordinaci komunikace pro realizaci opravy havárie mostku Na 

pivní a koordinaci realizovaných dotačních projektů pro jejich dokončení v řádných termínech. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Starosta poděkoval Finančnímu výboru, který podpořil návrh místostarostky na odměnu pro starostu. Ještě jednou 

zdůraznil poděkování paní Radce Tomáškové a připojil návrh na odměnu pro místostarostku. 

 

Usnesení č. 65/2022:  Usnesení bylo přijato  

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

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

tohoto kalendářního roku náležela za výkon jí zastávané funkce za měsíc. Odůvodněním je maximální osobní 

angažovanost v koordinaci a administraci projektů, dotačních programů, jejich řízení a čerpání.  

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

10) Místostarostka informovala o aktuálních možnostech čerpání dotace na nákup pracovního vozu s elektrickým 

pohonem. Starosta doplnil informaci o technickém stavu vozidel, které jsou používány na ČOV a v technických službách 

naší obce. Společně předložili návrh na podání žádosti o dotaci, která by z významné části financovala výměnu jednoho 

z uvedených vozidel za nové užitkové (skříňové) – elektrické.  

 

Usnesení č. 66/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje záměr podání žádosti o finanční podporu směřovanou na oblast 

elektromobility. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé: 

 

a) Místostarostka informovala o jednáních se stávajícím dodavatelem energií pro objekty obce – firmou ČEZ. 

Cenové navýšení pro rok 2023 oproti aktuální ceně znamená rozdíl v ročních nákladech pro ČOV až 1 Mio Kč. 

Celkově se zdražení promítne do navýšení rozpočtu v roce 2023 v energiích o cca. 1,5 Mio. Byly předloženy 

cenové nabídky i od jiných dodavatelů energií, které jsou cenově ve stejné hladině. 

Usnesení č. 67/2022:  Usnesení bylo přijato  

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí informaci o spotřebě energií a předložené cenové nabídce pro 

další období. Pověřují kancelář starosty k zajištění nových smluv na rok 2023 – 2024. 

 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



b) Starosta informoval o přípravách pro oslavy výročí obce 1030 let od první písemné zmínky, které budou 

organizovány v roce 2023. Potvrdil zapojení školy a školky při tvorbě programu oslav. Dále informoval o 

kooperaci s Polabským muzeem, jak pro zajištění prostor pro doprovodný program, tak při vyhledávání 

faktografií a podkladů. Výročí bude prolnuto celým rokem 2023, ale stěžejní část bude koncipována na měsíc  

červen 2023. Zapojeni budou také dobrovolní hasiči, kteří taktéž slaví výročí založení sboru. 

 

V Přerově nad Labem dne: 12.07.2022 

Konec zasedání zastupitelů v 19:30 hodin. 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Luboš Svoboda      Bc. Radka Tomášková 

 

 

 

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

 

 

 

 

  Jiří Beneš       Mgr. Alena Bakošová  

 

Vyvěšeno dne:                                                                                               Sejmuto dne: 


