
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 24. 6. 2020, 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 10.6.2020  do 24.6.2020. 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 (Libor Doležal) je omluven starostou. 

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petru Gregorovou a Ing. Zuzanu Kekulovou a 

zapisovatelem 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 Petru Gregorovou a Ing. 

Zuzanu Kekulovou a zapisovatelem  Ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 123 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 (veřejná prostranství, stavby, dopady pandemie na města a obce) 



II) Závěrečný účet a účetní závěrka 2019 

III) Smlouvy byty 

IV) Pozemky pro výstavbu  

V) Veřejná prostranství  

VI) OZV č. 1/2020 

VII) Rozpočtová opatření 

VIII) Výjimka z počtu žáků ZŠ 

IX) Žádost o pronájem obecního bytu 

X) Žádost o odkoupení nebo směnu pozemků 

XI) Smlouva o umístění retranslační stanice na budovu školy 

XII) Žádost o finanční dar  

XIII) Posílení vodohosp. funkcí malé vodní nádrže v D. Babákově 

XIV) Dotace na výsadbu alejí 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 124 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod I – Zpráva starosty – veřejná prostranství, stavby, dopady pandemie na města a 

obce 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  

 

Bod II – Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2019 

Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh závěrečného účtu za rok 2019 a účetní 

výkazy k 31.12.2019  a navrhl schválit účetní závěrku k 31.12.2019 a závěrečný účet za rok 

2019 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje roční závěrku městyse Včelákov sestavenou 

k 31.12.2019 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 125 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje závěrečný účet městyse Včelákov za rok 2019 bez 

výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 126 bylo schváleno. 

 



III – Smlouvy byty 

Předsedající navrhl, na základě žádostí nájemníků obecních bytů, schválit prodloužení 

nájemních smluv o další kalendářní rok, tj. do 31.7.2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prosloužení nájemních smluv všech obecních 

bytů o 1 rok, tj. do 31.7.2021 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 127 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Pozemky pro výstavbu 

Předsedající informoval členy ZO o zpracovaném územním plánu, který by měl vejít 

v platnost v srpnu 2020. Bude několik stavebních parcel – na Vyhnánově 5 stavebních 

parcel,  za školou 3 – 4 pacely, na hutích cca 8 parcel, 1 parcela na Babákově. Stavební 

pozemky se prodávají za cenu 100,- Kč/m2. ZO pověřuje Zuzanu Kekulovou zjistit možnosti 

k vydání vyhlášky o prodeji zhodnocených pozemků. 

 
Pí. Dušková Miloslava  – má zájem o odkup stavebního pozemku na Vyhnánově za panem 

Hájkem, číslo p. 366/1 v KÚ Příkrakov o rozloze  1200 - 1400 m2.  

Pí. Prázová Lenka – má zájem o odkup stavebního pozemku na hutích ve Včelákově.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Miloslavy Duškové o odkup 

stavebního pozemku č. p. 366/1 v KÚ Příkrakov. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Lenky Prázové o odkup stavebního 

pozemku na hutích v KÚ Včelákov. 

 

Bod V – Veřejná prostranství 

Starosta informoval ZO o nelegálním užívání obecních prostranství občany. Ačkoliv byli 

občané vyzváni ve Zpravodaji k odstranění nelegálních záborů, stav se nezměnil. Starosta 

ukládá členům zastupitelstva obce a členům výborů zmapovat nelegální zábory veřejného 

prostranství a pověřuje členy ZO a výborů k sestavení návrhu OZV k záborům. Současně 

starosta zjistí možnossti obce v právní kanceláři. Toto vše do příštího zasedání ZO. 

 

Bod VI – OZV č. 1/2020 

Starosta předložil zastupitelstvu se schválení OZV č. 1/2020  se žádostí o schválení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje OZV č. 1/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 128 bylo schváleno 



 

Bod VII – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 3 a 4/2020. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a 4/2020.  
 

 

Bod VIII – Výjimka z počtu žáků ZŠ 

ZO obdrželo žádost místní ZŠ o schválení výjimky z počtu žáků. Ve školním roce 2019/2020 

navštěvovalo  ZŠ 79 žáků v 7 třídách. Ve školním roce 2020/2021 by to mělo být 81 žáků v 7 

třídách. V dalším školním roce by se počet žáků mohl navýšit z důvodu nové autobusové 

linky ze Srní do Včelákova.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje výjimku z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 

na 81 žáků v 7 třídách. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 129 bylo schváleno 

 

Bod IX – Žádost o pronájem obecního bytu 

Předsedající informoval zastupitele obce o žádosti paní Lucie Pejchové a pana Jiřího Mertlíka 

o pronájem obecního bytu. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Lucie Pejchové a pana Jiřího 

Mertlíka o pronájem obecního bytu. 

 

Bod X – Žádost o odkoupení nebo směnu pozemků 

Předsedající přednesl žádost paní Marie Kreminové o odkup pozemků p. č. 1848/1 o výměře 

271 m2, 1848/12 o výměře 314 m2. 

Jako protihodnotu nabízí k prodeji pozemek č.449/4  o výměře 1395 m2 k.ú. Příkrakov a 

pozemek 1848/9 o výměře 14 m2 v k.ú. Příkrakov. 

 

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

pozemků p. č. 1848/1 o výměře 271 m2, 1848/12 o výměře 314 m2 v k.ú. Příkrakov. 

 

Předsedající informovat ZO o dohodě s paní Naděždou Gregorvou o koupi pozemku u OÚ. 

 

Bod XI – Smlouva o umístění retranslační stanice na budovu školy 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí Smlouvu o umístění retranslační stanice 

na budovy školy a pověřuje statostu projednat podmínky Smlouvy s právní kanceláří. 

 



Bod XII – Žádost o připojení stuhy mírového poselství a poskytnutí finančního daru 

na přespolní běh „Memoriál Josefa Šťulíka“  a štafetového běhu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje poskytnutí finančního daru na přespolní běh 

„Memoriál Josefa Šťulíka“ ve výši 7.000,-Kč a daru na štafetový běh ve výši 2.000,- Kč. 

  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 130 bylo schváleno. 

 

Bod XIII – Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově. 

    Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje, přijetí účelové investiční dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje na akci Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní 

nádrže v Dolním Babákově. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6          Proti 0                Zdrželi se 0 

Usnesení č. 131 bylo schváleno. 

 

Bod XIV – Dotace na výsadbu alejí 

 
Předsedající informoval zastupitele o možnosti získat až 100 % dotaci na výsadbu nových 

ovocných alejí. 

 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,05 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 



1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6.  2020 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
 
Ověřovatelé: 

Petra Gregorová dne 24. 6. 2020 

 
Ing. Zuzana Kekulová dne 24. 6. 2020 

 
Starosta Jan Pejcha dne 24. 6. 2020 

 
 
         Razítko obce 

 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 24. 6. 2020 – 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  

 


