Zasedání zastupitelstva č. 6/2022 obce Přerov nad Labem
konaného dne 11.8.2022
Datum: 11.8.2022 v 16,00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu, Přerov nad Labem 38, 289 16
Přítomni: p. Beneš, pí Bakošová, pí Jarešová, p. Řehák, p. Svoboda, pí Tomášková, p.Veselý
Řádně omluveni:, p. Skuhravý, p. Kadeřávek, p.Řehák
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné
Zapisovatelka: pí Gůrová
Ověřovatelé zápisu: pí Tomášková, p. Svoboda

1) Zahájení
Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil zasedání zastupitelů
číslo 6 v 16:03 hodin. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn na úřední
desce od 03.08.2022, plné znění je součástí tohoto zápisu. Přítomno je 6 členů zastupitelstva, řádně omluveni jsou 3
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 Venuši Gůrovou. 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 5/2022, nebyly vzneseny žádné připomínky
ani námitky.

2) Program zasedání nebyl v době mezi vyvěšením a dnešním zasedáním měněn. Bod „Různé“ byl součástí
programu, zde je podrobněji specifikován.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Kontrola plnění úkolů z minulých VZ
Fúze firmy – schválení nástupnické smlouvy – povodňový plán
Veřejnoprávní smlouva – v-tech s.r.o.
Pozemek parc.č. 1741/82 bez přístupu (4m2) – záměr prodeje
Pozemek parc.č. 71/58 bez přístupu (45 m2) – záměr pronájmu
Různé:
a) KN – výzvy k odstranění nesouladu po vyložení katastr.operátu
b) E-úřední deska
c) Kulturní akce v obci

Usnesení č. 68/2022:

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje program zasedání zastupitelů. Program je součástí
zápisu a je přílohou č.2
Pro:

6

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. 69/2022:

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů
z minulých zasedání zastupitelstva.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

4) Místostarostka podala informaci o komunikaci s firmou VOP Dolní Bousov, která prostřednictvím pana Michala
Školníka administruje žádost o dotaci na Povodňový plán obce a protipovodňová opatření. Přijetí této dotace bylo
schváleno usnesením č.119/2021. Obec nyní obdržela informaci o fúzi zpracovatelské firmy, kde na základě dohody
mezi panem Josefem Turkem, jednatelem společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. a panem Ing. Vladimírem
Mrkvičkou, Ph.D. došlo ke vzniku společnosti TVVU s.r.o.. Aktuální závazky plynoucí z uzavřených smluvních vztahů
plně přebere společnost TVVU, s.r.o., která prostřednictvím externího spolupracovníka Michala Školníka zajistí
kontinuitu zasmluvněných činností pro naši obec. Veškeré činnosti spjaté s projektovým vedením, povodňovými plány
a digitálními povodňovými plány a povodňovým portálem budou kontinuálně pokračovat pod hlavičkou nové firmy.
Pro zajištění formální správnosti při realizaci a následném vypořádání dotace je třeba uzavřít smlouvu v původním
znění, ale s novým nástupnickým orgánem – firmou TVVU s.r.o..
Usnesení č. 70/2022:

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí zánik smluvního vztahu se společností VOP Dolní Bousov, spol.
s r.o., Tovární 785, 294 04 Dolní Bousov, IČ 62959531 pro oblast povodňových plánů, jejich digitalizace a zajištění
protipovodňových opatření včetně realizace projektu “Digitální povodňový plán pro obec Přerov nad Labem“,
realizovaného s finanční podporou, z důvodu vzniku nové organizace TVVU s.r.o., která převzala uvedenou oblast do
své působnosti.
Pro:

6

Usnesení č. 71/2022:

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem schvaluje smlouvu o dílo s firmou TVVU s.r.o., č.ev.13, 511 01 Hrubá Skála, IČ
14394456 na zajištění realizace projektu s finanční podporou “Digitální povodňový plán pro obec Přerov nad Labem“.
Smlouva je schvalována v původním rozsahu, pouze s novou nástupnickou firmou k realizaci.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

5) Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, zveřejnil oznámení o uzavření změny obsahu
veřejnoprávní smlouvy s firmou v-tech s.r.o. se sídlem v Přerově nad Labem. Předmětem dohody je změna užívání
stavby - změna stavby před dokončením – přístavba sociálního zázemí pro firmu. Jednou ze stran uvedené
veřejnoprávní firmy je Obec Přerov nad Labem.
Usnesení č. 72/2022:

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem bere na vědomí obsah veřejnoprávní smlouvy VPS/1/2022 spisová značka:
OVŽP/41644 2022/ Fia, Č.j.: MULNL-OVŽP/47770/2022/Fia a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

5) Návazně na zjištění z provedené digitalizace katastrálního území Přerov nad Labem byly podány dvě žádosti občanů,
které souvisí se zjištěním existence hranice, části plochy obecního majetku bez volného přístupu uvnitř plochy majetku
soukromého. Navrženým řešením žádostí je jeden budoucí odprodej a jeden dlouhodobý pronájem.
Usnesení č. 73/2022:

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č.1741/82 bez přístupu
s výměrou 4m2, jehož je obec vlastníkem.
Pro:

6

Usnesení č. 74/2022:

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení bylo přijato

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc.č.71/58
bez přístupu s výměrou 45m2, jehož je obec vlastníkem.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

Různé:
a) Místostarostka informovala obdržených výzvách z Katastrálního úřadu v návaznosti na provedenou
digitalizaci, kde KN vyzval Obec Přerov nad Labem z titulu vlastnictví k dořešeních některých nesouladů
v zápisu staveb. Bude dále řešeno na poradě zastupitelů.
b) Starosta informoval o jednání s firmami, které dodávají elektronické úřední desky. Předmětem jednání byl
rozsah nabízených služeb, SW a způsob instalace včetně jejího provedení a další servis SW e-desky.
Rozhodujícím kritériem při výběru bude jednak cena, jednak technické provedení s minimálním přesahem nad
zeď budovy OÚ v průchodu.
c) Starosta informoval o nadcházejících kulturních akcích, které proběhnou v obci. Diskutováno bylo rozdělení
aktivit souvisejících se zajištěním organizace. Na Dýňových slavnostech (22.10.2022) se obec bude
spolupodílet zapůjčením mobiliáře. U Dožínkových slavností (10.9.2022) je obec spoluorganizátorem
programu a veškerý mobiliář obce bude použit při akci.
d) Starosta informoval o schůzce s pracovníky NPÚ k dalším aktivitám na objektu bývalého pivovaru.
e) Starosta informoval o postupu prací na odbahnění Salvátorského rybníka, sdělil informace ze schůzky
s realizátorem prací a TDI obce pro tuto akci.
V Přerově nad Labem dne: 11.08.2022
Konec zasedání zastupitelů v 16:43 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

Luboš Svoboda

Starosta obce Přerov nad Labem:

Jiří Beneš
Vyvěšeno dne:

Bc. Radka Tomášková

Místostarosta obce Přerov nad Labem:

Mgr. Alena Bakošová
Sejmuto dne:

