
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 14.12.2018, 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 7.12.2018 do 14.12.2018. Současně byla 

zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.  

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

konstatoval, že přítomni jsou 4 členi zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

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

členové zastupitelstva (Ing. Zuzana Kekulová, Jiří Jindřichovský a Petra Gregorová) jsou 

omluveni starostou. 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Romana Pacettiho Libora Doležala 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 

Libora Doležala a zapisovatelem paní Marcelu Blažkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31 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)Složení slibu člena zastupitelstva 

II) Zpráva starosty - ČOV 

III) Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu městyse + ZŠ na rok 2019 



IV) Charita-Diakonie Broumov  

V) Záměr č. 4/2018 

VI) Pouť 2019 

VII) Byty (nájmy, opravy, žádosti) 

VIII) Telefonní ústředna (smlouva) 

IX) Rozpočtová opatření č. 10/2018 

X) Smlouva č. O-51/2019 s TS Hlinsko, s.r.o. o zajištění svozu, třídění, recyklaci a 

odstranění komunálního odpadu na roky 2019-2023 

XI) Výše místního poplatku za svoz SKO na rok 2019 – OZV č. 1/2018 

XII) Žádost o prodej pozemku č. 847/10 pro pana Víta Hanzelku 

XIII) Cena za nákup a prodej pozemků v městysi Včelákov 

XIV) Překop obecních pozemků z důvodu vodovodní přípojky 

XV) Žádost o odkup pozemku č. parc. 1841/8 – manželé Semerádovi 

XVI) Rozdělení pozemku parc. č. 7 v k.ú. Včelákov 

XVII) Žádost o příspěvek na obnovu kostela sv. Máří Magdalény 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

* * * 

Bod I – Složení slibu člena zastupitelstva pana Libora Doležala 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomného členy zastupitelstva, 

že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění). 

 Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Včelákov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“ a vyzval pana Libora Doležala ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Člen zastupitelstva, pan Libor Doležal,  

neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Bod II - Zpráva starosty – ČOV 

Předsedající informoval zastupitele o zjištěných informacích z Ministerstva zemědělství 

ohledně fondu obnovy ČOV a kanalizace. 

 

Bod III – Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu městyse + ZŠ na rok 2019 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu městyse na rok 2019 a návrh střednědobého 

výhledu městyse na roky 2020-2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu městyse na rok 2019 

s celkovými příjmy  ve výši 10.250.000,-Kč a celkovými výdaji ve výši 12.205.000,-Kč. 

Schodek rozpočtu ve výši 2 mil.Kč bude kryt z přebytku z minulých let. 



Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

městyse Včelákov na roky 2020 až 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 34  bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu Základní školy Včelákov na rok 2019 a návrh 

střednědobého výhledu ZŠ na roky 2020-2021. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Včelákov na rok 2019 

s celkovými příjmy  ve výši 8.535.000,-Kč a celkovými výdaji ve výši 8.535.000,-Kč a 

s dotací na provoz od zřizovatele ve výši 2.500.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ 

Včelákov na roky 2020 až 2021. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 36  bylo schváleno. 

 

Bod IV – finanční příspěvek - Charita Nové Hrady 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje finanční příspěvek na Charitu Nové Hrady ve 

výši 5.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37  bylo schváleno. 

 

Veřejná sbírka - Diakonie Broumov 

Předsedající informoval zastupitele o možnosti uspořádání sbírky. 

 

Bod V - Záměr č. 4/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje směnu a prodej pozemku dle záměru č. 4/2018 

(příloha č. 3). 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 



Usnesení č. 38  bylo schváleno. 

 

Bod VI – Pouť v roce 2019 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje pronájem veřejných prostranství na konání 

pouti v roce 2019 s panem Spilkou. Ve smlouvě bude uvedeno  zapůjčení skákacího hradu 

na akci Dětský den. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39  bylo schváleno. 

 

Bod VII – Byty (nájmy, opravy, žádosti) 

Předsedající informoval o možnosti nájmu obecního bytu č. 1 v budově obecního úřadu po 

celkové rekonstrukci cca v polovině března roku 2019. 

Dále informoval o možnosti nájmu obecního bytu nad hasičskou zbrojnicí také cca v březnu 

roku 2019. 

 

Bod VIII- Telefonní ústředna (smlouva) 

 
Předsedající informoval o situaci výpovědi nájmu společnosti CETIN. Výpověď bude 

podána po konzultaci s právním oddělením MÚ Hlinsko. 

 

Bod IX – Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2018. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39  bylo schváleno. 

 

Bod X – Smlouva č. O-51/2019 s TS Hlinsko, s.r.o. o zajištění svozu, třídění, recyklaci 

a odstranění komunálního odpadu na roky 2019-2023 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení smlouvu o zajištění svozu 

komunálního odpadu  s TS Hlinsko na roky 2019 – 2023. 

Cena za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu bude  361,42 Kč + 15% DPH, 

četnost svozu 1 x 14 dní. 

Cena za sběr, svoz a odstranění separovaného odpadu bude za: 

Plast 88,-Kč + 15% DPH, četnost svozu 1 x 14 dní, 

Papír 21,50 Kč + 15% DPH, četnost svozu 1 x za měsíc, 

Sklo 23,50 Kč + 15% DPH, četnost svozu 1 x za měsíc. 

Cena za sběr, svoz a odstranění komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu za 

74,-Kč + 15% DPH, četnost svozu 2 x za rok. 

  



 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje smlouvu č. O-51/2019 o zajištění svozu, třídění, 

recyklaci a odstranění komunálního odpadu na roky  2019 – 2023 se společností Technické 

služby Hlinsko, s.r.o.. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 40  bylo schváleno. 

 

Bod XI – Výše místního poplatku za svoz SKO na rok 2019 – OZV č. 1/2018 

V návaznosti na zvýšení ceny za svoz odpadů od společnosti TS Hlinsko předseda navrhuje 

zvýšit cenu za svoz odpadů pro občany městyse. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov vydává na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  účinnou od 1.1.2019 s navýšením ceny za svoz SKO 

pro občany s trvalým pobytem  na 550,-Kč za rok a pro občany s rekreačním objektem na 600,-Kč za 

rok z důvodu navýšení ceny za svoz SKO od společnosti Technické služby Hlinsko, s.r.o.. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 41  bylo schváleno. 

 

Bod XII-Žádost o prodej pozemku č. 847/10 pana Víta Hanzelky 

Starosta informoval zastupitele o žádosti o prodej pozemku č.847/10 pro pana Víta Hanzelku 

z důvodu stavby rodinného domu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost o prodej pozemku č. 847/10 v k.ú. 

Včelákov pro pana Hanzelku z důvodu stavby rodinného domu s podmínkou stavby 

rodinného domu do tří let. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 42  bylo schváleno. 

 
 

Bod XIII-Cena za nákup a prodej pozemků v městysi Včelákov 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo navrhuje upravit cenu za prodej a nákup pozemků zanesených v Územním 

plánu městyse Včelákov na 100,-Kč za metr2 a 65,-Kč za metr2 pozemků mimo Územní plán 

městyse Včelákov. Tato cena bude platná od 1.1.2019 mimo již rozjednaných smluv. 

Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 43  bylo schváleno. 

 



 

Bod XIV-Překop obecních pozemků z důvodu vodovodní přípojky 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje překop pozemků č. parc. 1830/1 a 1830/3 v k.ú. Příkrakov, které 

jsou ve vlastnictví městyse z důvodu vybudování vodovodní přípojkky k č.p.16. Povrchy 

budou uvedenou do původního stavu a překopy budou zapsány jako věcné břemeno do 

Katastru nemovitostí. 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 44  bylo schváleno. 

 
 

Bod XV-Žádost o odkup pozemku č. parc. 1841/8 – manželé Semerádovi 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o odkoupení obecního pozemku č. 1841/8 v k.ú. 

Příkrakov manželů Semerádových a navrhuje prodloužit výpůjční smlouvu o dobu 5 let. 

 

Bod XVI-Rozdělení pozemku parc. č. 7 v k.ú. Včelákov 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na rozdělení a prodej části pozemku parc. č. 7 v k.ú. 

Včelákov pro výstavbu rodinného domu. 

 

Bod XVII-Žádost o příspěvek na obnovu kostela sv. Máří Magdalény 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost římskokatolické farnosti Včelákov o příspěvek na 

započaté opravy kostela a pověřuje starostu jednáním o výši příspěvku.  

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hod. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Slib člena zastupitelstva 

 

Zápis byl vyhotoven dne:14.12.2018 

Zapisovatel: Marcela Blažková 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 23.11.2018 

 
 
Ing. Zuzana Kekulová dne 23.11.2018 

 
 
Starosta Jan Pejcha dne 14.12.2018 



 
Razítko obce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 14.12.2018 – 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  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


