
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 8. 11.2019, 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  30.10.2019 do 8.11.2019. 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). 

Členka zastupitelstva ing. Zuzana Kekulová byla starostou omluvena. 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

Prodělala a zapisovatelem paní ing. 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 

Mgr. Jaroslava Prodělala a zapisovatelem paní ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 88 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 (komunikace) 

II) Rozpočtové změny 

III) ZŠ Včelákov – výroční zpráva 



IV) POV smlouva 

V) Výše stočného na rok 2020 

VI) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (rybník Babákov) 

VII) Smlouva ÚP 

VIII) Smlouva kalová koncovka (ČOV) 

IX) Smlouva na výběrové řízení (Zlepšení nakládání s odpady v městysi Včelákov) 

X) Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 89 bylo schváleno. 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty - komunikace 

Starosta informoval o aktuálním stavu komunikace Petrkov-Včelákov s termínem dokončení a 

otevření 8.11.2019. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  

 

Bod II – Rozpočtové změny 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 

9,10/2019. 

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtová opatření č. 6,7,8,9,10/2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 90 bylo schváleno. 

 

Bod III – ZŠ Včelákov – výroční zpráva 

Starosta předložil zastupitelstvu se schválení výroční zprávu místní základní školy se žádostí o 

schválení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje výroční zprávu ZŠ Včelákov za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 91 bylo schváleno. 

 

Bod IV – POV smlouva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost POV v roce 2020 na akci „Výstavba 

skladu nářadí a techniky“ 

 



Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 92 bylo schváleno. 

 

Bod V – Výše stočného na rok 2020  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje novou cenu stočného ve výši 31,-  Kč bez DPH 

dle předloženého výpočtu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 93 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (rybník Babákov) 

Předsedající informoval zastupitelstvo o výsledku výběrového řízení. Byly doručeny 4 

nabídky. Zadavatel v souladu s hodnotící komisí rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky  

účastníka společnosti INSTAV a.s. Hlinsko. Nabídka tohoto účastníka obsahovala nejnižší 

nabídkovou cenu a to 5 348 542,39 bez DPH, včetně DPH je cena 6 471 736,29 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje  výsledek výběrového řízení akce „Posílení 

vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově“.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 94 bylo schváleno. 

 

Bod VII – Smlouva ÚP 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o dílo č. 16/19 s firmou SURPMO a.s. 

Praha o změně č. 1 Územního plánu Včelákov. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 95 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Smlouva kalová koncovka 

Předsedající předložil zastupitelům Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci ČOV 

Včelákov – kalová koncovka od firmy AKVOPRO s.r.o. Praha. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci 

ČOV Včelákov – kalová koncovka - od firmy AKVOPRO s.r.o. Praha. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 96 bylo schváleno. 



Bod IX - Smlouva na výběrové řízení (Zlepšení nakládání s odpady v městysi 

Včelákov) 

Předsedající informoval zastupitele o schválení dotace na projekt „Zlepšení nakládání s odpady 

v městysi Včelákov“ na rok 2020 a předložil nabídku firmy ALNIO s.r.o.  Brno na výběrové 

řízení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje firmu ALNIO s.r.o. Brno na výběrové řízení na 

projekt „Zlepšení nakládání s odpady v městysi Včelákově“ 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 97 bylo schváleno. 

 

Bod X – Žádost manželů Kolínových o 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 žádost manželů Kolínových o odkup části 

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

 

Bod XI – Žádost manželů Semerádových o odkoupení pozemku č. 1841/8 o výměře 

117  m2, druh zahrada v KÚ Příkrakov. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost manželů Semerádových o odkup 

pozemku č.1841/8 v KÚ Příkrakov.  

 

Bod XII – Plán financování obnovy ČOV 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí plán financování obnovy ČOV. 

 

Bod XIII – Žádost paní Kreminové o odkoupení pozemků dle geometrického plánu 

č. 115-1081/2008. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Kreminové o odkup pozemků 

dle geometrického plánu č. 115-1081/2008.  

 

Bod XIV – Žádost manželů Suchánkových o odkoupení části pozemku č. 717/2 v KÚ 

Včelákov. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost manželů Suchánkových o odkoupení 

části pozemku č. 717/2 v KÚ Včelákov.   

 

Bod XV – Záměr č. 3/2019 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 3/2019 – výpůjčku části pozemku čp. 

1841/7  v KÚ Příkrakov za hasičárnou, majitel dle LV  10001 městys Včelákov. 



Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 98 bylo schváleno. 

 

Bod XVI – Technické služby 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.O-51/2019 o zajištění 

svozu, třídění, recyklaci a odstranění komunálního odpadu. 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 99 bylo schváleno. 

 

Bod XVII – Veřejnoprávní smlouva 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje v souladu s ustanovením § 63 zákona č.128/2000 

Sb. , o obcích , ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Hlinskem a městysem 

Včelákov, dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 100 bylo schváleno. 

 

Bod XVIII – Kácení kaštanů na náměstí 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k započetí vykácení kaštanů na náměstí na 

základě znaleckých posudků CHKO Železné hory, dle kterých jsou stromy silně nebezpečné. 
 

Bod XIX – Žádost paní Zdražilové o vybudování sjezdu k parcele č. 1031/4 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost paní Zdražilové o vybudování sjezdu 

k parcele č. 1031/4. 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 101 bylo schváleno. 

 

Bod XX – Kanalizace v Dolním Babákově 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k zahájení jednání ohledně kanalizace 

v Dolním Babákově. 
 

Bod XXI – MASKA – komunitní plán služeb 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu ke zjištění podmínek a možností 

spolufinancování úvazku koordinátora do 29.11.2019. 
 



 

Bod XXII – Nepořádek v obci 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k prošetření stížností sousedů a k jednání 

s paní Kytkovou ohledně nepořádku na veřejném prostranství. 
 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne:8. 11. 2019 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne  8.11.2019 

 
Mgr. Jaroslav Prodělal dne 8.11.2019 

 
Starosta Jan Pejcha dne 8.11.2019 

 
 
 
 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 8.11.2019 – 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


