
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 23.11.2018, od 17:00 hodin. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:00 hodin starostou městyse Janem Pejchou (dále jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 

1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Včelákov zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.11.2018 do 23.11.2018. Současně byla 

zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Jeden člen zastupitelstva (Libor Doležal) je omluven starostou. 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Roman Pacettiho a Ing. Zuzanu 

Kekulovou  a zapisovatelem paní Marcelu Blažkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov určuje ověřovateli zápisu Mgr. Romana Pacettiho a Ing. 

Zuzanu Kekulovou a zapisovatelem paní Marcelu Blažkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

* * * 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

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

programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje následující program zasedání: 

I) Zpráva starosty - ČOV 

II) Volba členů výborů 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů výborů  

IV) Plán inventur 



V) Rozpočtová opatření 

VI) Návrh rozpočtu na 2019 

VII) Výše stočného na 2019 

VIII) Byty – nájmy, opravy, žádosti 

IX)  Telefonní ústředna – smlouva 

X)  Pověření starosty – VaK Chrudim a.s. 

XI)  Smlouva o smlouvě budoucí na opravu rybníka v Dolním Babákově 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

* * * 

Bod I – Zpráva starosty – ČOV 

Předsedající informoval o stavu kanalizace a  ČOV. 

 

Bod II – Volba členů finančního, kontrolního a sociálního výboru 

Navrhování kandidátů na funkci členů finančního výboru:  

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhů na funkci členů finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

- David Blažek 

- Miloslav Žemlička. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem finančního výboru pana Davida Blažka. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem finančního výboru pana Miloslava 

Žemličku. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19  bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci členů kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhů na funkci členů kontrolního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

- Jiří Jindřichovský 

- Jaroslav Coufal ml.. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem kontrolního výboru pana Jiřího 

Jindřichovského. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem kontrolního výboru pana Jaroslava Coufala 

ml. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20  bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci členů sociálního výboru:  

Předsedající vyzval předsedu sociálního výboru k podání návrhů na funkci členů sociálního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

- Edita Chvojková 

- Anežka Culková 

- Helena Slavíková. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru paní Anežku Culkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru paní Editu Chvojkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 22  bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru paní Helenu Slavíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 23  bylo schváleno. 

* * * 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů výborů 

 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům výborů byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona 

o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, poskytována odměna ve stávající výši 500,-Kč, a to ode dne zvolení 

do funkce.  

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 

neuplatnili žádná stanoviska. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru obce ve stávající výši 

500,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode zvolení do funkce a v případě 

náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 24  bylo schváleno. 

* * * 

Bod IV – Plán inventur za 2018 

Předsedající navrhl za členy hlavní inventarizační komise za majetek městyse: 

- starostu Jana Pejchu 

- zastupitele Petru Gregorovou 

- člena kontrolního výboru Jaroslava Coufala ml.. 

Předsedající navrh za členy dílčí inventarizační komise za majetek ve správě hasičů: 

- starostu hasičů Jana Pejchu 

- člena SDH D.Babákov Jiřího Jindřichovského 

- člena JSDHO Včelákov Libora Doležala. 

Předsedající navrh za členy dílčí inventarizační komise za majetek ve správě základní školy: 

- ředitele školy Mgr. Jaroslava Prodělala 

- učitele školy Mgr. Romana Pacetti 

- učitelku školy Ing. Kateřinu Menzovou. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje plán inventur za rok 2018 s těmito členy 

inventarizačních komisí: - za majetek městyse: Jan Pejcha 

       Petra Gregorová 

       Jaroslav Coufal 

 
- za majetek ve správě hasičů: Jan Pejcha 

Jiří Jindřichovský 

Libor Doležal 

- za majetek ve správě základní školy: Mgr. Jaroslav Prodělal 

 Mgr. Roman Pacetti 

 Ing. Kateřina Menzová 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod V – Rozpočtová opatření 

Předsedající navrhl, aby na něj zastupitelstvo obce delegovalo pravomoc k provádění 

rozpočtových opatření ve výši 100 tis. Kč z důvodu odesílání výkazu účetní závěrky měsíčně. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov v souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění deleguje pravomoc k provádění rozpočtových opatření na starostu 

ve výši 100 tis. Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 26  bylo schváleno. 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtová opatření č. 8/2018 a 

9/2018. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2018 a č. 9/2018. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 27  bylo schváleno. 

 

Bod VI – Návrh rozpočtu na rok 2019 

Účetní a správce rozpočtu městyse Včelákov předložila členům zastupitelstva návrh rozpočtu 

na rok 2019 sestavený dle stanovených priorit zastupitelů dne 16.11.2018. 

Návrh rozpočtu byl sestaven s celkovými příjmy 10.205.000,-Kč, s celkovými výdaji 

12.205.000,-Kč, kde krytí schodku je z naspořených financí z minulých let tj. 2.000.000,-Kč. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 a souhlasí 

s jeho zveřejněním v této výši. 

 

 

Bod VII – Výše stočného na rok 2019 

V návaznosti na Výzvu vlastníkům vodovodů a kanalizací od  Ministerstva zemědělství bude 

aktualizován na roky 2019 a další Plán obnovy kanalizace a ČOV na roční příděl 150 tis.Kč a 

ZO pověřuje starostu zjištěním, na které opravy je možné fond obnovy použít. 

Dle navýšení přídělu do fondu obnovy kanalizace a ČOV navrhuje předsedající zvýšit cenu 

stočného z 28,-Kč bez DPH na 29,-Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje cenu 29,-Kč/m3 za stočné na rok 2019 dle 

aktuální kalkulace viz. příloha č.2. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28  bylo schváleno. 

 

 

Bod VIII – Byty – nájmy, opravy, žádosti 

Starosta seznámil o stavu oprav bytů a jejich budoucích nájemníků. 

 



Bod IX – Telefonní ústředna - smlouva 

Starosta byl pověřen ZO zjištěním podrobných informací o případné výpovědi nájemní 

smlouvy telefonní ústředny v budově obecního úřadu. 

 

Bod X – Pověření starosty – VaK Chrudim a.s. 

Předsedající informoval zastupitele, že z důvodu voleb do ZO je nutné znovu pověřit starostu 

zastupováním městyse Včelákov na všech jednáních týkajících se společnosti VaK Chrudim 

a.s.. 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu zastupováním městyse Včelákov na všech jednáních 

týkajících se společnosti VaK Chrudim a.s.. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 29  bylo schváleno. 

 

Bod XI – Smlouva o smlouvě budoucí na opravu rybníka v Dolním Babákově 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s Lesy ČR  na 

opravu rybníka v Dolním Babákově. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hod. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Kalkulace ceny stočného na rok 2019 

Zápis byl vyhotoven dne:23.11.2018 

Zapisovatel: Marcela Blažková 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 23.11.2018 

 
 
Ing. Zuzana Kekulová dne 23.11.2018 

 
 
Starosta Jan Pejcha dne 23.11.2018 

 
 
 

Razítko obce: 

 
 



Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 23.11.2018 – Prezenční 

listina 

 

 

Jméno a příjmení 

člena zastupitelstva obce:                            

Podpis: 

Jan Pejcha  

Mgr. Roman Pacetti  

Mgr. Jaroslav Prodělal  

Ing. Zuzana Kekulová  

Petra Gregorová  

Jiří Jindřichovský  

Libor Doležal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


