
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 29.3.2019, od 16:00 hodin. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 16:00 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 22.3.2019 do 29.3.2019. 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 (Jiří Jindřichovský) je omluven starostou. 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Roman Pacettiho a 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 a 

Libora Doležala a zapisovatelem paní Marcelu Blažkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 45 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, komunikace 

II) Rozpočtová opatření č. 11/2018 a 1,2/2019 

III) Závěrečný účet za rok 2018  

IV) Záměr č. 1,2/2019 



V) Přezkum hospodaření 

VI) Projektová dokumentace obec Vyhnánov 

VII) Byty (nájmy, opravy, žádosti) 

VIII) Lesy 

IX) Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ Včelákov za rok 2018 

X) Pachtovní smlouva č. 20166 

XI) Žádost o prominutí nájmu 

XII) Cena  za pronájem hrobového místa na rok 2019 

XIII) Výměnný fond pro rok 2019 

XIV) Kácení a výsadba kaštanů na náměstí ve Včelákově 

XV) Žádost o poskytnutí finančního daru na přespolní běh „Memoriál Josefa Šťulíka“ 

XVI) Žádost o finanční podporu sportovní činnosti dětí – OLYMP PLORBAL, z.s. 

XVII) Pravomoc starosty – VaK Chrudim 

XVIII) Doplnění usnesení – výplata odměn nově zvolených zastupitelů 

XIX) Rezerva na opravy kanalizaci a ČOV 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 46 bylo schváleno. 

* * * 

Bod I – Zpráva starosty (ČOV, komunikace) 

Předsedající informoval zastupitele o průběhu oprav kanalizace a o nabídce společnosti VODA 

CZ SERVICE s.r.o. č. 1204.1.2018 na metodickou a administrativní pomoc s provozem 

kanalizace a ČOV Včelákov.  

Předsedající informoval o plánovaných opravách místních komunikací na letošní rok.  

Předběžně úsek od Licků kolem Boháčů a od Marka kolem školy k prvnímu stupni. 

 

Bod II – Rozpočtová opatření č. 11/2018 a 1,2/2019 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 11/2018 a 

1,2/2019. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 a č. 1,2/2019. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

 

Bod III – Závěrečný účet za rok 2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse i finanční výbor Včelákov schvaluje závěrečný účet a účetní 

závěrku městyse Včelákov sestavenou k 31.12.2018 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 48  bylo schváleno. 



 

Bod IV - Záměr č. 1,2/2019 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prodej pozemku  č. parc. 1403 o výměře 201 

m2 a č. parc. 8 o výměře 101 m2 a části pozemku č. parc. 6 a 7 o výměře 201 m2 dle 

záměru č. 1/2019 panu Tomáši Netolickému pro výstavbu rodinného domu. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 49  bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

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

Včelákov (orná půda) o výměře 128 m2 dle záměru č. 2/2019 panu Hanzelkovi pro 

výstavbu rodinného domu. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 50  bylo schváleno. 

 

Bod V – Přezkum hospodaření za rok 2018 

Předsedající informoval zastupitele o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 a předložil 

zastupitelům Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 

 

Bod VI – Projektová dokumentace - obec Vyhnánov 

Předsedající informoval o nejvýhodnější cenové nabídce na projektovou dokumentaci na akci 

„Projekt ZTV-inženýrské sítě a komunikace, lokalita Z27 a Z17 dle platného ÚP“ v obci 

Vyhnánov na parc.č. 359/2, 359/11, 359/3, 359/9, 359/10, 359/12 v celkové výši 150 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje nabídku firmy PRODIN na projektovou 

dokumentaci na akci „Projekt ZTV-inženýrské sítě a komunikace, lokalita Z27 a Z17 dle 

platného ÚP“ v obci Vyhnánov na parc.č. 359/2, 359/11, 359/3, 359/9, 359/10, 359/12 

v celkové výši 150 tis. Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 51  bylo schváleno. 

 

Bod VII- Byty (nájmy, opravy, žádosti) 

Předsedající informoval o zdárném ukončení rekonstrukce obecního bytu č. 1 v budově 

obecního úřadu. 

Předsedající informoval o žádostech o přidělení obecního bytu od: 

- Lucie Stehnové 

- Miloslavy Příhodové 

- Jany Burešové a Jaroslava Coufala ml. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje přidělení obecního bytu č. 1 paní Lucii Stehnové. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 52  bylo schváleno. 

 

Předsedající dále informoval o žádosti pana Romana Kašpara o prodloužení nájemní smlouvy 

na byt č. 1 v budově ZŠ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu Romanovi 

Kašparovi na byt č. 1 v budově ZŠ do 31.7.2020. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 53  bylo schváleno. 

 

Bod VIII-Lesy 

Předsedající předložil členům zastupitelstva přehled těžby dřeva za rok 2018 od správce 

obecních lesů paní Hany Půlpánové. Za rok 2018 městys vytěžil 82 m3. 

 

Bod IX – Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ Včelákov za rok 2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje účetní závěrku ZŠ Včelákov za rok 2018. 

Výsledek hospodaření činil 0,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 54  bylo schváleno. 

Ředitel ZŠ informoval zastupitele o podání žádosti o finanční podporu na stavbu venkovní 

učebny s technických zázemím. 

Dále informoval o budoucích opravách sociálního zařízení na prvním stupni a připojení 

obecních bytů v ZŠ na plynové topení o letních prázdninách tohoto roku. 

 

Bod X – Pachtovní smlouva č. 20166  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje pachtovní smlouvu č. 20166 s panem Milanem 

Svobodou na dobu neurčitou ve výši 3.500,-Kč za 1 ha zemědělské půdy s výpovědní 

dobou 5 let. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 55  bylo schváleno. 

 

 

 

 



Bod XI – Žádost o prominutí nájmu 

 
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost paní Jitky Čechalové o prominutí nájmu za měsíce 

leden až duben roku 2019 v pohostinství na Vyhnánově. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prominutí nájmu paní Čechalové za měsíce 

leden až duben roku 2019 v pohostinství na Vyhnánově. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 56  bylo schváleno. 

 

Bod XII – Cena  za pronájem hrobového místa na rok 2019 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje cenu za pronájem hrobového místa na rok 

2019 ve stávající výši 10,-Kč za m2. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 57  bylo schváleno. 

 

Bod XIII – Výměnný fond pro rok 2019 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim s Městskou knihovnou Chrudim a 

schvaluje finanční příspěvek do výměnného fondu ve výši 2.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 58  bylo schváleno. 

 

Bod XIV – Kácení a výsadba kaštanů na náměstí ve Včelákově 

Předsedající informoval o havarijním stavu kaštanů na náměstí dle posudku CHKO a výsadbě 

nových kaštanů. 

 

Bod XV – Žádost o poskytnutí finančního daru na přespolní běh „Memoriál Josefa 

Šťulíka“ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje poskytnutí finančního daru na přespolní běh 

„Memoriál Josefa Šťulíka“ ve výši  požadovaných 7.000,-Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 59  bylo schváleno. 

 

Bod XVI – Žádost o finanční podporu sportovní činnosti dětí – OLYMP PLORBAL, 

z.s. 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost společnosti OLYMP FLORBAL, z.s. o finanční 

podporu na sportovní činnost dětí ve výši 15.000,-Kč. 



 

Bod XVII – Pravomoc starosty – VaK Chrudim 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu zastupováním městyse Včelákov jako 

akcionáře v rozsahu všech práv na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s po dobu funkčního období. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 60  bylo schváleno. 

 

Bod XVIII – Doplnění usnesení – výplata odměn nově zvolených zastupitelů 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov doplňuje ustanovení č.13/2018  pro výplatu odměn nově 

zvolených zastupitelů takto:  

„Odměny nově zvolených zastupitelů budou vypláceny až po složení slibu a účasti na 

veřejném zasedání.“ 

 „Odměny zastupitelů se nebudou sčítat, bude vyplácena jen jedna nejvyšší odměna.“ 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 61  bylo schváleno. 

 

Bod XIX – Rezerva na opravy kanalizaci a ČOV 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje tvorbu finanční rezervy na opravy kanalizace 

a ČOV ve výši 300 tis. Kč za každý rok, počínaje rokem 2019. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 62  bylo schváleno. 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.50 hod. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne:29.3.2019 

Zapisovatel: Marcela Blažková 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 29.3.2019 

 
Libor Doležal dne 29.3.2019 

 
Starosta Jan Pejcha dne 29.3.2019 

         Razítko obce 



 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 29.3.2019 – 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


