
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 20. 6. 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 12.6.2019  do 20.6.2019.  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 Ilonu Mlynářovou. 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 Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 63 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) Projednání Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní 

území ORP Hlinsko 

II) Zpráva starosty – komunikace, nájmy  



III) POV smlouva 

IV) Dotace PK  

V) Byty (nájmy, ceny, vybavení) 

VI) Pouť 2019, 2020 

VII) Telefonní ústředna (smlouva) 

VIII) Komunikace 

IX) Rozpočtová opatření 3,4,5/2019 

X) Způsob úhrady opravy čerpadla na kanalizaci 

XI) Ukončení smlouvy uzavřené se společností ŽP Projekt s.r.o. 

XII) Tvorba fondu obnovy kanalizace a ČOV 

XIII) Plán financování obnovy na období 2019 - 2020  

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 64 bylo schváleno. 

* * * 

 

Bod I – Projednání Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro 

správní území ORP Hlinsko 

Zástupkyně MAS prezentovala Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro 

správní území ORP – jakým směrem se mají sociální služby ubírat (charita, domovy seniorů 

apod.). Předala zastupitelům materiály v tištěné verzi. 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo Městyse Včelákov schvaluje Komunitní plán sociálních služeb a 

souvisejících aktivit pro správní území ORP Hlinsko. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 65 bylo schváleno. 

 

Bod II – Zpráva starosty – komunikace, nájmy 

Opravy povrchů komunikace ve Včelákově. Ve výběrovém řízení uspěla firma M-Silnice – 

nabídla nejnižší cenu a reference na jimi zrealizované projekty jsou velmi dobré. Dílo bude 

provedeno ve dvou etapách vzhledem k rozdílným technologiím. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvy o dílo na opravu komunikace ve Včelákově č. 

924119071a a č. 924119071b. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 66 bylo schváleno. 

 

Nájmy – sál KD Vyhnánov a sportovní areál Sušidla. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse schvaluje výši pronájmu sportovního areálu Sušidla ve výši 1000 Kč 

+ energie (pro sportovce Včelákov je nájemné zdarma) a výši pronájmu kulturního domu 



Vyhnánov ve výši 1000 Kč + energie, samostatně schůzovní místnosti ve výši 500 Kč + 

energie (pro členy SDH  Příkrakov je nájemné zdarma). 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 67 bylo schváleno. 

 

Bod III – POV smlouva 

Starosta informoval zastupitele o Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

na „Rekonstrukci hřbitovní čelní zdi“. Zároveň bude zažádáno na ČEZ o samostatné odběrné 

místo na hřbitov. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje smlouvu POV na rekonstrukci hřbitovní zdi 

bez výhrad. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 68 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Dotace PK 

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace 

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického 

kraje na rok 2019. 

 
 Výsledek hlasování: Pro 6          Proti 0        Zdrželi se 0 

Usnesení č. 69 bylo schváleno.   

 

Bod V – Byty (nájmy, ceny, vybavení) 

Předsedající informoval o žádosti paní Simony Malinové a paní Jarmily Doležalové o 

prodloužení nájemní smlouvy na byty v budově ZŠ a o žádosti pana Jaroslava Coufala na 

přidělení obecního bytu nad hasičárnou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Simoně 

Malinové na byt č. 2 v budově ZŚ a paní Jarmile Doležalové na byt č. 3 v budově ZŠ  do 

31.7.2020. Dále schvaluje přidělení bytu nad hasičárnou panu Jaroslavu Coufalovi. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 70 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Pouť 2019, 2020,2021 



Předsedající dále informoval o žádosti pana Spilky o pronájem plochy na pouť na roky 2020 a 

2021.   
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje pronájem plochy na rok 2020 a 2021 

v navrhované výši. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 71 bylo schváleno. 

 

Bod VII- Telefonní ústředna (smlouva) 

Předsedající informoval o jednání s firmou CETIM ohledně nájmu – snaha ze strany městyse 

o ukončení smlouvy. Nyní je předáno právníkovi. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty o jednání s firmou CETIM.  
 

Bod VIII-Komunikace 

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

Petrkov-Včelákov. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  

 

Bod IX – Rozpočtová opatření 3,4,5/2019 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 3,4,5/2019. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtová opatření č. 3,4,5/2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 72 bylo schváleno. 

 

Bod X – Způsob úhrady opravy čerpadla na kanalizaci 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 

17.6.2019, který byl předložen předsedou finančního výboru. Finanční výbor doporučil, aby 

aktuální oprava čerpadla byla uhrazena z běžného účtu vedeného u České spořitelny a 

finanční rezerva ve výši 300 tis. Kč vytvořená poprvé v roce 2019 na opravu kanalizace a 

ĆOV na samostatném spořícím účtu u České spořitelny byla ponechána na využití v dalším 

období. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje úhradu aktuálně prováděné opravy čerpadla 

v odhadované výši 70 tis. Kč z běžného účtu vedeného u České spořitelny. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 73 bylo schváleno. 



 

 

Bod XI – Ukončení smlouvy uzavřené se společností ŽP Projekt s.r.o. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k ukončení Smlouvy č. 1403 uzavřené 

se společností ŽP PROJEKT s.r.o. Chrudim dne 1.1.2015 na poskytování služeb 

spojených s provozem kanalizace a ČOV. Finanční výbor posoudil nabídku od 

společnosti VODA CZ SERVIS na zajištění služeb odborného zástupce, zpracování a 

zasílání hlášení na MZe v celkové částce 2 833 Kč/měsíc bez DPH. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu k jednání se společností VODA CZ SERVIS k uzavření smlouvy. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 74 bylo schváleno. 

 

Bod XII – Tvorba fondu obnovy kanalizace a ČOV 

Zastupitelstvo bere na vědomí „Porovnání všech složek výpočtu ceny pro vodné a stočné 

podle cenových předpisů pro vodné a stočné“, které bylo za kalendářní rok 2018 zasláno na 

Ministerstvo zemědělství dne 30.4.2019. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje, aby kladný výsledek tohoto Porovnání, tedy 

kalkulační zisk na ř. 13 ve výši 12 975 Kč, byl v souladu s ř. 20 toho Porovnání převeden 

na tvorbu fondu prostředků obnovy infrastruktury majetku. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 75 bylo schváleno. 

 

Bod XIII – Plán financování obnovy na období 2019 – 2020 

V letech 2016 – 2018 byl v souladu s Plánem financování obnovy tvořen fond obnovy ve výši 

40 tis. Kč ročně. V návaznosti na výzvu Ministerstva zemědělství vyhotovenou dne 8.6.2018, 

ve které byl městys Včelákov upozorněn na možné riziko nedostatečné tvorby prostředků na 

obnovu kanalizace, byl Plán financování obnovy aktualizován.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje aktualizovaný „Plán financování obnovy 

vodovodů a kanalizací Včelákov – kanalizace a ČOV na období 2019 -2028“. V souladu 

s tímto plánem budou počínaje rokem 2019 odkládány z příjmů obce na samostatný účet 

vedený u ČSOB prostředky ve výši 120 tis. Kč + dle každoročního výsledku provedeného 

„Porovnání všech složek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro 

vodné a stočné“ rovněž prostředky získané z vybírání stočného (viz kladný výsledek na ř. 

13 tohoto Porovnání). 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 76 bylo schváleno. 



 

 

Bod XIV – Udělení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Včelákov 

Zastupitelstvo projednalo v souladu s § 23 odst. 3 a 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, žádost Základní školy Včelákov, okres Chrudim o udělení výjimky 

z nejnižšího počtu žáků v základní škole na školní rok 2019/2020 stanoveného v prováděcím 

právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov povoluje Základní škole Včelákov, okres Chrudim pro 

školní rok 2019/2020 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného 

v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši 

stanovenou normativem. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 77 bylo schváleno. 

 

Bod XV – Žádost manželů Kolínových o odkoupení části pozemku č. 359/2 a 359/11 

v KÚ Příkrakov o výměře cca 125 m2, druh louka. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov zamítá žádost manželů Kolínových o odkoupení části 

pozemku č. 359/2 a 359/11 v KÚ Příkrakov. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 78 bylo schváleno. 

 

Bod XVI – Žádost paní Hany Knobové, Blatnice 14, 583 01 Chotěboř o odkoupení 

části pozemku č. 359/2 a 359/11 v KÚ Příkrakov (cca 1 000 m2) pro výstavbu 

rodinného domu. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Hany Knobové o odkoupení 

části pozemku č. 359/2 a 359/11 v KÚ Příkrakov. 

 

Bod XVII – Žádost ČHJ Včelákov o finanční příspěvek 10 000,- Kč na oslavy 120 

let založení hasičstva ve Včelákově. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost o finanční podporu ve výši 10 000,- 

Kč na oslavy 120 let založení hasičstva ve Včelákově. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 



Usnesení č. 79 bylo schváleno. 

 

Bod XVIII – Žádost manželů Hoffingerových o odkoupení části pozemku č. 1354/12 

v KÚ Včelákov kolem jejich domu. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost manželů Hoffingerových. 

 

Bod XIX – Kolaudace sociálního zařízení v Sušidlích 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí kolaudační souhlas, který je dokladem 

o povolení účelu užívání stavby sociální zařízení v areálu Sušidla, Včelákov. 

 

Bod XX – Nabídka na projektové práce na odvodňovací zařízení Včelákov  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje a pověřuje starostu k zahájení řízení k 

získání dotace 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 80 bylo schváleno. 

 

XXI – Žádost římskokatolické farnosti Včelákov IČO:  60104686 o finanční příspěvek 

20 000,- Kč na pokračující opravy kostela sv. Máří Magdalény ve Včelákově 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost římskokatolické farnosti Včelákov o 

finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na opravy kostela sv. Máří Magdalény ve 

Včelákově a pověřuje starostu zjištěním informací ohledně budoucí opravy věže kostela.  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 81 bylo schváleno. 

 

XXII – Zpráva o uplatňování územního plánu Včelákov za období 10/2014 – 10/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov dne 20.6.2019 projednalo a schvaluje, jako příslušný 

orgán podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

úřadu (stavební zákon) v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Včelákov 

za období 10/2014 – 10/2018 obsahující zadání změny č. 1 územního plánu.  

Zastupitelstvo schvaluje starostu Jana Pejchu jako určeného zastupitele pro pořizování 

Změny č. 1 Územního plánu Včelákov 

Zastupitelstvo schvaluje na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6, písmena b) 

stavebního zákona, aby Změnu č. 1 Územního plánu Včelákov pořizoval podle § 6 odst. 

1, písmeno c) stavebního zákona Městský úřad Hlinsko. 

 



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne:20.6.2019 

Zapisovatel: Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 20.6.2019 

 
Libor Doležal dne 20.6.2019 

 
Starosta Jan Pejcha dne 20.6.2019 

 
 
 
         Razítko obce 

 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 20.6.2019 – 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  

 



 

 

 


