
Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov 

konaného dne 8.12.2017 

v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

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

Prodělal, Monika Vacková 

Omluveni: Petr Slavík 

Veřejnost:  Petr Solnička, Jakub Solnička, Věra Solničková, Václav Pelikán, Zuzana 

Kekulová, David Blažek, Simona Spilková 

Program zasedání: 

  1. Určení ověřovatelů zápisu 

  2. Schválení programu zasedání 

  3. Rozpočet městyse Včelákov na rok 2018  

  4. Rozpočet Základní školy Včelákov na rok 2018 

  5. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Včelákov na roky 2019 a 2020 

  6. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Včelákov na roky 2019 a 2020 

  7. Pravidla rozpočtového provizoria 

  8. Pronájem veř.prostranství na pouť v roce 2018 

  9. Rozpočtová opatření č. 8-10 

10. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 

11. Výše stočného na rok 2018 

12. Směnná smlouva s paní Ivanou Zamazalovou 

13. ČOV-reklamace díla 

14. Obecní byty 

15. Dotace 

16. Dodatek č.3 ke smlouvě č. O – 47/2011 s TS Hlinsko, s.r.o. 

17. Majetkový podíl městyse v TS Hlinsko, s.r.o. 

18. Smlouva o servisní činnosti se společností VODA CZ SERVICE s.r.o. na rok 2018 

19. Pozemky – žádost o odkup 

20. Charita Nové Hrady – žádost o finanční dar 

21. Školská rada – členové jmenovaní zřizovatelem 

22. Stížnost na volný pohyb psů – Jakub Solnička 

23. Dodatečné dopravní značení z příjezdových stran k ZŠ Včelákov 

24. Zpráva o těžbě v obecních lesích za rok 2017 

25. Žádost o prominutí nájmu v KD Vyhnánov – Jitka Čechalová 

26. Cena za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa na rok 2018 

 

Zahájení 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva městyse provedl starosta městyse Jan Pejcha v 17:00 hodin. 

Přivítal přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 zastupitelů. 

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: 

Monika Vacková 

Mgr. Roman Pacetti 



 

 

Usnesení č. 47/2017 

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.  

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

programu. 

 

Usnesení č. 48/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výše uvedený program zasedání. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

3. Rozpočet  městyse Včelákov na rok 2018 

 

Usnesení č. 49/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Včelákov na rok 2018 jako 

přebytkový ve výši: příjmy 14.640.610,-Kč  

                                  Výdaje   9.640.610,-Kč 

tj.  s přebytkem 5 mil. Kč. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

4. Rozpočet Základní školy Včelákov na rok 2018 

 

Usnesení č. 50/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Základní školy Včelákov, okr. Chrudim na 

rok 2018 jako vyrovnaný a to ve výši: příjmy 7.237.000,-Kč 

           výdaje 7.237.000,-Kč 

s příspěvkem od zřizovatele tj. Městyse Včelákov ve výši 1.817.000,-Kč. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Včelákov na roky 2019 a 2020 

 

Usnesení č. 51/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městyse Včelákov na 

roky 2019 a 2020. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

6. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Včelákov na roky 2019 a 2020 

 

Usnesení č. 52/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Včelákov 

na roky 2019 a 2020. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 



 

7. Pravidla rozpočtového provizoria 

 

Usnesení č. 53/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici Pravidla rozpočtového provizoria městyse 

Včelákov.  

Pravidla rozpočtového provizoria by se hospodaření městyse řídilo v případě, že by rozpočet 

městyse na další roky nebyl schválen před 1. lednem rozpočtového roku. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

8. Pouť v roce 2018 

 

Byly podány dvě žádosti o pronájem veřejného prostranství - náměstí při konání pouti v roce 

2018 a to od pana Martina Spilky s nabídkou 18.000,-Kč a od paní Simony Spilkové 

s nabídkou 15.000,-Kč. 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí tyto dvě žádosti. Na prvním zasedání 

zastupitelstva městyse v roce 2018 rozhodne o tom, kdo bude mít pronajmuto veřejné 

prostranství na pouť v roce 2018. 

 

9. Rozpočtová opatření č. 8 - 10 

 

Usnesení č. 54/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 8 a č.9. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 

 

10. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 

 

Usnesení č. 55/2017 

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. zastupitelstvo městyse stanovuje svým neuvolněným 

členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

- místostarosta:     5.190,-Kč  

- předsedy výboru:                500,-Kč 

- člen výboru:      500,-Kč 

- člen zastupitelstva:     500,-Kč.  

 

Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 

ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

11. Výše stočného na rok 2018 

 

Výše stočného se měnit proti roku 2017 nebude, tj. stočné bude 32,20 Kč s DPH. 

Usnesení č. 56/2017 



Zastupitelstvo městyse schvaluje pro rok 2018 jednotkovou cenu stočného dle finanční 

analýzy Ing. Hlavatého ve výši 28,-Kč bez DPH tj. 32,20 Kč s DPH. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

12. Směnná smlouva s paní Ivanou Zamazalovou 

 

Usnesení č. 57/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr č. 8 na směnu pozemku městyse Včelákov - 

parc.č. 12  v k.ú. Babákov o výměře 183 m2 za  pozemkovou parc.č. 341 v k.ú. Příkrakov 

o výměře 234 m2 majitelky Ivy Zamazalové. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

13. ČOV- reklamace díla 

 

Dle informací ing. Hlavatého je uzavřena smlouva s právním zástupcem z důvodu reklamace 

díla. V pátek bude podepsán právní podklad pro reklamaci. Následují další kamerové 

zkoušky, které se budou realizovat v období největších nátoků. 

 

14. Obecní byty 

 

Obecní byt č. 1 bude cca do konce roku 2017 volný. Dosavadní nájemníci se stěhují. Po 

přestěhování proběhne celková rekonstrukce. 

Obecní byt č. 1 v budově ZŠ bude cca od ledna 2018 volný. 

Nájemní smlouva na obecní byt v hasičárně je připravena k podpisu. Nájemní smlouva byla 

zpracována právníkem Města Hlinska dle právních předpisů a zákonů. 

 

15. Dotace 

 

Dotace na nákup traktoru se třemi kontejnery a štěpkovačem ve výši 85% ceny je již 

schválena. Doba udržitelnosti projektu je 5 let.  

 

Dotace na projekt Door to door  na sběr bílé techniky ve výši 90% z ceny je ve stavu podání 

žádosti o dotaci. Projekt zahrnuje dva kontejnery 4 x 3 metry, zateplené se zavedenou 

elektřinou. Doba udržitelnosti projektu je 5 let.  

 

Dotace na úpravu sběrných míst ve výši 600 tis. je podána. Zažádáno o úpravu na osm 

sběrných míst ve vlastnictví městyse. 

 

Rozjednána renovace chodníků od náměstí k budově úřadu. 

 

Rozjednána dotace na cyklostezku na Vyhnánově. 

 

16.  Dodatek č.3 ke smlouvě č. O – 47/2011 s TS Hlinsko, s.r.o. 

 

Technické služby Hlinsko, s.r.o. navýší od 1.1.2018 cenu za zajištění svozu, třídění, recyklace  

a odstranění komunálního odpadu o 2,2% dle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem.Cena za zajištění 

svozu, třídění, recyklace  a odstranění komunálního odpadu na poplatníka tedy bude činit  na 

poplatníka 486,03 bez DPH. 



Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o navýšení ceny za zajištění svozu, 

třídění, recyklace  a odstranění komunálního odpadu s tím, že cena za  zajištění svozu, 

třídění, recyklace  a odstranění komunálního odpadu se měnit v roce 2018 nebude. 

 

 

 

 

17. Majetkový podíl městyse v TS Hlinsko, s.r.o. 

 

Starosta vznese požadavek na řešení situace majetkového podílu v TS Hlinsko, s.r.o. 

Valná hromada SOMH bude 18.12.2017. 

 

18. Smlouva o servisní činnosti se společností VODA CZ SERVICE s.r.o. na rok 2018 

 

Společnost pro městys provádí servis a údržbu kanalizace a ČOV. 

 

Usnesení č. 58/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o servisní činnosti se společností VODA CZ 

SERVICE s.r.o. na rok 2018. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

19. Pozemky – žádost o odkup 

 

Starosta informoval o záměru budoucího kupujícího Miroslava a Ilonu Adámkovi o odkupu 

nemovitosti Včelákov č.p. 137 s přiléhajícím pozemkem. 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí odkup nemovitosti Včelákov č.p.137 s přilehlým 

pozemkem. 

 

Dále informoval o žádosti pana  Václava Pelikána o odkup části pozemku  č. 1354/27 v k.ú. 

Včelákov o celkové výměře 21 m2, který je již historicky zaplocen z důvodu narovnání hranic 

pozemku. 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí odprodej či případnou směnu pozemku. 

 

Dále informoval o žádosti pana Mgr. Jana Švadlenky a Ing. Marcely Švadlenkové 

odkup části pozemku parc.č. 1354/27 v k.ú. Včelákov o celkové výměře 34 m2 z důvodu 

narovnání hranic pozemku.  

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí odprodej či případnou směnu pozemku. 

 

20. Charita Nové Hrady-žádost o poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu 

provozních nákladů 

 

Usnesení č. 59/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí daru ve výši 3 tis.Kč na částečné pokrytí 

provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb občanům městyse v roce 2018. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

 

 

 

 



21. Školská rada - členové jmenovaní zřizovatelem 

 

Usnesení č. 60/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje za členy školské rady Základní školy Včelákov 

jmenované zřizovatelem paní Moniku Vackovou (člen zastupitelstva) a pana Milana 

Žemličku (člen kontrolního výboru). 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

22. Stížnost na volný pohyb psů – Jakub Solnička 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí stížnost pana Jakuba Solnička ve věci napadení psi 

majitele pana Jana Rašky. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, aby upozornil majitele 

psů pana Jana Rašku na porušení vyhlášky o volném pohybu psů na území městyse Včelákov. 

 

23. Dodatečné dopravní značení z příjezdových stran k Základní škole Včelákov 

 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu zajištěním dopravního značení POZOR ŠKOLA ze 

všech příjezdových stran k Základní škole Včelákov z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí 

navštěvujících základní školu. 

 

24. Zpráva o těžbě v obecních lesích za rok 2017 

Starosta předložil zastupitelstvu městyse zprávu o těžbě v obecních lesích za rok 2017 

zpracovanou lesní hospodářkou městyse paní Hanou Půlpánovou. 

Dle zprávy probíhala v obecních lesích jen kalamitní těžba tj. z důvodu kůrovce, polomů a 

vývratů. Bylo vytěženo: 

1.pololetí:  32,42 m3 

2. pololetí:   6,98 m3  

Celkem 39,40 m3 

Náklady na těžbu dřeva: za 1. pololetí: 10.374,40 Kč  

       za 2. pololetí:   1.954,40 Kč. 

Prodej: 

-  palivo občanům: 29,15 m3 za 18.112,18 Kč bez DPH 

- SDH Vyhnánov-kulatina: 3,13 m3 zdarma 

- prodej kulatiny na pilu – kůrovec:  6,95 m3 za 7.297,50 Kč bez DPH. 

 

Starosta informoval o nové výsadbě  3500 kusů buků a dubů. 

 

25. Žádost o prominutí nájmu v KD Vyhnánov – Jitka Čechalová 

 

Usnesení č. 61/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje prominutí nájmu za měsíce leden, únor a březen roku 

2018 paní Jitce Čechalové, která provozuje Klub labužnických pohodářů v kulturním 

domě na Vyhnánově. 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

26. Cena za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa na rok 2018 

 

Usnesení č. 62/2017 

Zastupitelstvo městyse schvaluje cenu za nájem pozemků na veř. pohřebišti ve 

Včelákově pro rok 2018 ve výši 0,43 Kč/m2/rok dle Výměru Ministerstva financí č. 



01/2018 a cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na rok 2018 ve výši 9,57 

Kč/m2/rok dle Kalkulace ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa na rok 2018 

dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 450/2009 Sb.. 

Celková cena za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa na rok 2018 činí 

tedy 10,- Kč/m2/rok. 

 

Pro 6  Proti 0   Zdržel se 0 

 

27. Případy v řešení Policie ČR 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu starosty o odložených případech v řešení 

Policie ČR. 

 

 

 

 

Závěr 

Závěr zasedání provedl starosta městyse Jan Pejcha. 

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Zapisovatelka: 

 

Marcela Blažková    …………………………………… 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Monika Vacková    ………………………………….. 

 

Mgr. Roman Pacetti    ………………………………….. 

 

Starosta městyse: 

 

Pejcha Jan     …………………………………. 

 

 

Ve Včelákově dne 8.12.2017.  


