
Zápis č.15 ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov 

konaného dne 17. 10. 2016 

v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

Přítomni:  Jan Pejcha, Mgr. Roman Pacetti,  Libor Doležal, Monika Vacková, Jaroslav 

Zavřel, Mgr. Jaroslav Prodělal 

Omluveni:, Petr Slavík 

Veřejnost: - O. Janáček, I. Kašparová, Z. Kekulová, M. Žemlička, Z. Oplištil, D. Blažek 

 

Program zasedání: 

  1. Určení ověřovatelů zápisu 

  2. Schválení programu zasedání 

  3. Zpráva starosty – ČOV, stížnosti 

  4. Záměr č. 4, 5, 6. 

  5. Rybníky (opravy, nájmy, využití) 

  6. Přehrážka Bystřice 

  7. Pouť-nájem prostranství 

  8. Cena stočného 2017 

  9. Dotace z PK, dotace POV 

10. Rozpočtová opatření č. 7+8 

11. Různé 

  

Zahájení 

Zahájení zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta městyse Jan Pejcha. Přivítal 

přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 zastupitelů, 1 zastupitel 

omluven. Zastupitelstvo městyse je tak usnášení schopné. Proti usnesení z minulého 

zastupitelstva nebyla vznesena připomínka ani námitka, usnesení jsou platná.  

 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu: 

Starosta městyse navrhl ověřovatele zápisu: 

Blažková Marcela 

Zavřel Jaroslav 

 

Usnesení č. 49/2016: 

návrh na ověřovatele zápisu byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.  

Pro 6  Proti 0    Zdržel se 0 

 

2. Schválení programu zasedání 

 

Starosta městyse seznámil přítomné s návrhem programu jednání v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Informoval o dalších bodech programu zasedání zastupitelstva a to: 

- vysílač obecního rozhlasu 

- žádost o odkup pozemku p. Zbyňka Oplištila 

- žádost o odkup pozemků p. Remeše 

- žádost o finanční dar-babybox Pardubice 

- výroční zpráva ZŠ Včelákov 

- žádost pí. Čechalové o odstranění pomníku číslo hrobu 16/33 válečného partyzána na 

veřejném pohřebišti Včelákov 



- žádost pí. Ptáčkové a sl. Vodičkové o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou 

- žádost o odkup částí pozemků v okolí hájovky k.ú. Dolní Babákov Městem Hrochův Týnec 

- zápis revizní komise 

- vyjímka z počtu žáků ZŠ Včelákov 

- čtvrtletní účetní závěrka 

- stížnosti. 

Ze strany zastupitelů nedošlo k návrhu na doplnění programu. Starosta dal hlasovat o návrhu 

programu. 

 

Usnesení č. 50/2016:  

zastupitelstvo městyse schvaluje výše uvedený program zasedání. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

3. Zpráva starosty – ČOV, stížnosti 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tyto informace. 

 

4. Záměr č. 4, č.5, č. 6 

 

Usnesení č. 51/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr č. 4 (pí. Zavřelová) na prodej pozemku č.parc. 870/6 

v k.ú. Včelákov o výměře 87 m2, cena za 1m2 schválená zastupitelstvem je 65,-Kč. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 52/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr č.5 (p. Dachovský-Sušidla) o koupi pozemku č. parc 

842/1 o výměře 2.193 m2 v k.ú. Včelákov a č. parc. 841 o výměře 178 m2 v k.ú. Včelákov. 

Schválená kupní cena je 40,-Kč za m2. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

Usnesení č. 53/2016 

Zastupitelstvo schvaluje záměr č. 6 (přehrážka v Bystřici) na prodej části pozemku č. 

1111/2 o výměře 2377 m2 v k.ú. Včelákov, oddělený dle geometr. plánu č. 227/203/2016 

tj. nově č. parc. 1111/5 o výměře 594 m2. Kupní cena 23.740,-Kč, stanovená na základě 

znaleckého posudku č. 1112-93-2016. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

5. Rybníky (opravy, nájmy, využití) 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace ohledně nájmu, oprav a využití rybníku 

v Dolním Babákově, bezpečnostní přeliv na rybníku v Sušidlích. 

 

Usnesení č. 54/2016 

Zastupitelstvo městyse schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravu hráze a 

odstranění sedimentu rybníka v Dolním Babákově. 
Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

6. Přehrážka Bystřice 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o připravované stavbě přehrážky v Bystřici. 



 

7. Pouť-nájem prostranství 

 

Usnesení č.55/2016 

zastupitelstvo městyse schvaluje nabídku paní Simony Spilkové ve výši 18.000,-Kč na 

pronájem náměstí ve Včelákově na pouť od 17. července do 23 července 2017. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

8. Cena stočného 2017 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace ohledně stanovení ceny stočného na rok 

2017 a pověřuje starostu zajištěním veškerých dalších potřebných informací pro stanovení 

ceny (Ing. Hlavatý). 

 

9. Dotace z PK, dotace POV 

Usnesení č.56/2016 

zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace z PK na pneumatiky pro 

požární automobil ve výší max. 30.000,-Kč. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

Usnesení č.57/2016 

Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o  dotaci z Programu obnovy venkova 

na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu v Sušidlích. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

Pověřuje starostu zajištěním dalších informací a variant k další výstavbě zázemí ve 

sportovním zařízení v Sušidlích. 

 

10. Rozpočtová opatření č. 7+8 

Usnesení č. 58/2016 

zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 7 a č.8. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

11. Vysílač obecního rozhlasu 

Usnesení č. 59/2016 

zastupitelstvo městyse schvaluje nákup nové vysílačky obecního rozhlasu z důvodu 

neopravitelné poruchy stávající.  
Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

 

12. Žádost o odkup pozemku p. Zbyňka Oplištila 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost o odkup části pozemku č. parc. 366/1 panem 

Zbyňkem Oplištilem v k. ú. Příkrakov. 

 

 

13. Žádost o odkup pozemků p. Remeše 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí žádost o odkup části pozemku č. parc. 1841/1 a 

pozemku 1841/10 panem Jiřím  Remešem v k. ú. Příkrakov. 

 

 

 



 

14. Žádost o finanční dar-babybox Pardubice 

 

Usnesení č. 60/2016 

Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar na zřízení babyboxu v Pardubicích 

v hodnotě 1.000,-. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

15. Zápis z dílčího přezkoumání PK 

Zastupitelstvo  městyse bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání PK. 

 

 

16. Výroční zpráva ZŠ Včelákov 

Usnesení č. 61/2016 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výroční zprávu ZŠ Včelákov za školní rok 2015/2016. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

17. Žádost pí. Čechalové o odstranění pomníku číslo hrobu 16/33 válečného partyzána 

na veřejném pohřebišti Včelákov 

Zastupitelstvo  městyse bere na vědomí žádost pí. Čechalové a doporučuje starostovi počkat 

na vyrozumění z Ministerstva vnitra a Pardubického kraje. 

 

18. Žádost pí. Ptáčkové a sl. Vodičkové o prodloužení nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou 

Zastupitelstvo městyse bere tyto žádosti na vědomí a do dalšího zastupitelstva pověřuje  

starostu k zajištění dalších informací ohledně nájmu na dobu neurčitou. 

 

19. Žádost o odkup částí pozemků v okolí hájovky k.ú. Dolní Babákov Městem Hrochův 

Týnec 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tuto žádost. 

 

20. Zápis revizní komise 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu revizní komise a pověřuje starostu městyse 

přípravou a předložením nájemních smluv na příští zastupitelstvo. 

 

21. Vyjímka z počtu žáků ZŠ Včelákov 

Usnesení č. 62/2016 

Zastupitelstvo městyse schvaluje vyjímku z počtu žáků v ZŠ Včelákov na školní rok 

2016/2017. 

Pro 6    Proti 0      Zdržel se 0 

 

22. Čtvrtletní účetní závěrka 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí čtvrtletní závěrku účetnictví městyse ve formě  výkazu 

Plnění rozpočtu ÚSC, Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy. 

 

23. Stížnosti  

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu vyvoláním jednání s p. Veselým ohledně volného 

pobíhání a napadání jeho psů. 

Dále zastupitelstvo pověřuje starostu městyse řešením stížnosti pí. Tomeňukové z 5.9.2016 

ohledně řešení sousedských vztahů. 



 

 

Závěr 

Závěr zasedání provedl starosta městyse Jan Pejcha. 

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hodin. 

 

Zapisovatelka: 

 

Marcela Blažková    …………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Zavřel Jaroslav     ………………………………….. 

 

Blažková Marcela    ………………………………….. 

 

Starosta městyse: 

 

Pejcha Jan     …………………………………. 

 

 

Ve Včelákově dne 17. 10. 2016.  


