
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 23. 8. 2019, 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  15. 8. 2019 do 23. 8. 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). Člen 

zastupitelstva Jiří Jindřichovský a byl starostou omluven. 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Roman Pacettiho a Mgr. Jaroslava 

Prodělala a zapisovatelem paní Zuzanu Kekulovou. 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 

Mgr. Jaroslava Prodělala a zapisovatelem paní Zuzanu Kekulovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 82 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) Žádost na odkoupení části pozemku 

II) Zpráva starosty (ČOV opravy) 

III) Dotace 



IV) Osvětlení hřbitova 

V) Pozemky / taras Bystřice 

VI) Komunikace 

VII) Tisková zpráva – rušení finančního úřadu v Hlinsku 

VIII) Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 83 bylo schváleno. 

* * * 

 

Bod I – Žádost paní Kolínové na odkoupení části pozemku č. 359/2 a 359/11 v KÚ 

Příkrakov o výměře cca 125 m2, druh louka 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí opětovnou žádost paní Kolínové na odkup 

pozemku. Po vyhotovení projektové dokumentace na příjezdovou cestu ke stavebním parcelám 

bude posouzena případná možnost odprodeje. 

 

Bod II – Zpráva starosty – opravy kanalizace 

Starosta informoval o aktuálně provedených opravách, které byly uhrazeny z běžného účtu 

vedeného u České spořitelny. 

 

Bod III – Dotace 

Starosta informoval o přidělených dotací a plánovaných investičních akcích.  

 

Bod IV – Osvětlení hřbitova 

Starosta seznámil přítomné s možností zřízení elektrické přípojky na hřbitov v porovnání se 

solárním osvětlením. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje vybudování solárního osvětlení na hřbitově (4 ks 

samostatně stojících lamp). 

 Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 84 bylo schváleno. 

 

Bod V – Pozemky / taras Bystřice  

Starosta informoval o stavu tarasu v Bystřici a zájmu pana E. Tomka o přilehlý pozemek. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k projednání opravy tarasu v Bystřici.  

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 85 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov prodlužuje smlouvu na výpůjčku části pozemku1841/7 

uzavřenou s Alenou a Martinem Semerádovými 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 86 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Komunikace 

Předsedající informoval zastupitelstvo o připravované rekonstrukci silnice 3/343, úsek 

Petrkov-Včelákov. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  

 

Bod VII – Tisková zpráva – rušení finančního úřadu v Hlinsku 

Předsedající předložil členům zastupitelstva tiskovou zprávu ve věci rušení finančního úřadu 

v Hlinsku. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí tiskovou zprávu a postup zahájený svazkem 

obcí Mikroregion Hlinecko a města Hlinsko proti rušení finančního úřadu v Hlinsku. 

 

Bod VIII – Různé 

Předsedající předal zastupitelům informace o nabídce od firmy AUTOSAS Solnice. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje nákup robotické sekačky na údržbu veřejné 

zeleně související s ČOV a kanalizací a pověřuje starostu k jednání ohledně podmínek 

kupní smlouvy (záruční doba). 

Výsledek hlasovní: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 87 bylo schváleno. 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,00 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne:23.8.2019 

Zapisovatel: Zuzana Kekulová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 23.8.2019 

 
Jaroslav Prodělal dne 23.8.2019 

 
Starosta Jan Pejcha dne 23.8.2019 

 
         Razítko obce 

 



Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 23.8.2019 – 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


