
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 29. 4. 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 22. 4.  do 29. 4. 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 Mgr. Roman Pacettiho 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 Mgr. Romana Pacettiho a 

Ing. Zuzanu Kekulovou a zapisovatelem  Ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 115 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 (kompostéry, bioodpady) 



II) Rozpočtové změny 

III) Řád veřejného pohřebiště a ceník veřejného pohřebiště 

IV) Schválení účetní závěrky ZŚ Včelákov  

V) Záměry městyse  

VI) Pozemky na výstavbu 

VII) Směna a prodej pozemků 

VIII) Veřejná prostranství 

IX) Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 116 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod I – Zpráva starosty – kompostéry, bioodpady 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  

 

Bod II – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020.  

 

 

Bod III – Řád veřejného pohřebiště a ceník veřejného pohřebiště  

Předsedající navrhl schválit Řád veřejného pohřebiště, který byl odsouhlasen krajským 

úřadem PK dne 11. 3. 2020 pod č.j. KrÚ 21851/2020/OR/ÚP. Dále předsedající navrhl 

schválit ceník provozovatele veřejného pohřebiště městyse Včelákov na rok 2020 s cenou 

10,- Kč/m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Řád veřejného pohřebiště, který byl odsouhlaen 

krajským úřadem PK dne 11.3.2020 pod č j. 21851/2020/OP/ÚP. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 117 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Ceník provozovatele veřejného pohřebiště ve 

Včelákově na rok 2020. 

 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 118 bylo schváleno. 

 



 

Bod IV – Schválení účetní závěrky ZŠ Včelákov za rok 2019 

Předsedající předložil členům zastupitelstva obce výkazy ZŠ Včelákov k 31. 12. 2019 a 

navrhl schválit účetní závěrku ZŠ Včelákov za rok 2019 a výsledek hospodaření převést do 

rezervního fondu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje účetní závěrku ZŠ Včelákov za rok 2019 a 

převod výsledku hospodaření do rezervního fondu.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

       Usnesení č. 119 bylo schváleno. 

 

Bod V – Záměry městyse  

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení záměr č. 1/2020 – prodej 

pozemku č.p. 1841/8 v K.ú. Příkrakov (zahrada) o výměře 117 m2, majitel dle LV č. 10001 

městys Včelákov za předem stanovenou cenu manželům Semerádovým.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 1/2020 – prodej pozemku č.p. 1841/8 

v K.ú. Příkrakov (zahrada) o výměře 117 m2 manželům Semerádovým za cenu 100,- Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 120 bylo schváleno. 

 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení záměr č. 2/2020 – směnu nově 

vzniklého pozemku č.p. 1354/50 a 1354/49 v K.ú. Včelákov (ostatní plocha) o výměře 60 a 21 

m2, majitel dle LV 10001 městys Včelákov, za pozemek č.p. 650 v K.ú. Včelákov (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2, majitel dle LV č. 100 Pelikánová Věra, Včelákov čp. 41.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 2/2020 – směnu nově vzniklého 

pozemku č.p. 1354/50 a 1354/49 v K.ú. Včelákov (ostatní plocha) o výměře 60 a 21 m2, 

majitel dle LV 10001 městys Včelákov, za pozemek č.p. 650 v K.ú. Včelákov (trvalý travní 

porost) o výměře 142 m2, majitel dle LV č. 100 Pelikánová Věra, Včelákov čp. 41.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 121  bylo schváleno. 

 

Bod VI – Pozemky na výstavbu 

Předsedající informoval členy ZO, že má městys Včelákov v majetku 2 stavební parcely 

v obci Vyhnánov kompletně zasíťované (elektřina, plyn, kanalizace, voda, ČOV).  

Žádost manželů Suchánkových – předsedající přednesl žádost manželů Suchánkových o 

odkoupení částí parcely č. 717/2 v K.ú. Včlákov o výměře 316,9 M2, druh orná půda a 



parcely č. 717/9 v K.ú. Včelákov o výměře 110,1 m2, druh orná půda, na výstavbu rodinného 

domu. Celková výměra částí pozemků je 427 m2. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost manželů Suchánkových o odkoupení 

částí parcely č. 717/2 v K.ú. Včlákov o výměře 316,9 M2, druh orná půda a parcely č. 717/9 

v K.ú. Včelákov o výměře 110,1 m2, druh orná půda, na výstavbu rodinného domu. Celková 

výměra částí pozemků je 427 m2. 

 

Bod VII – Směna a prodej pozemků 

Žádost paní Radky Pochobradské – předsedající přednesl žádost paní Radky Pochobradské o 

odkup nebo směnu části pozemků p. č. 1813/3 a 1813/2 v obci Včelákov, K.ú. Příkrakov 

(777366) zapsané v LV 10001. Jako protihodnotu nabízí část pozemku p.č. 179/4 v obci 

Včekákov (572462), K.ú. Příkrakov (777366), zapsaného na LV č. 319.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Radky Pochobradské o odkup 

nebo směnu části pozemků p. č. 1813/3 a 1813/2 v obci Včelákov, K.ú. Příkrakov zapsané 

v LV 10001. Jako protihodnotu nabízí část pozemku p.č. 179/4 v obci Včekákov , K.ú. 

Příkrakov, zapsaného na LV č. 319.  

 

Žádost paní Edity Chvojkové – předsedající přednesl žádost paní Edidy Chvojkové o odkup 

pozemku p.č. 130/3 v K.ú. Včelákov, charakter zahrada o výměře 39 m2.  

   

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Edidy Chvojkové o odkup pozemku 

p.č. 130/3 v K.ú. Včelákov, zahrada, o výměře 39 m2. 

 

Bod VIII – Veřejná prostranství 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí stížnosti občanů o nelegálních zátarasech 

na veřejném prostranství.  

 

Občané budou informováni o této situaci ve Zpravodaji se žádostí, aby ti, kterých se tento 

problém týká, zátarasy na veřejném prostranství odstranili. Zároveň budou vyznáni všichni 

občané, aby veřejná prostranství užívali pro osobní potřeby co nejméně a na dobu nezbytně 

nutnou.   

 

Bod IX – Pracovní poměr paní Hany Němečkové 

Předsedající požádal zastupitelstvo městyse Včelákov o schválení pracovního poměru paní 

Hany Němečkové na dobu neurčitou. 

  Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje pracovní poměr paní Hany Němečkové na dobu 

neurčitou.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 122 bylo schváleno. 



 

 

 

Bod X – Smlouva o poskytování právních služeb 

Předsedající informoval zastupitelstvo městyse Včelákov o nabídce právní kanceláře JUDr. 

Lubomíra Málka z Havlíčkova Brodu o právním zastupování městyse a požádal o souhlas 

s podepsáním smlouvy o poskytování právních služeb.  

Zároveň by byla vypovězena smlouva se společností DAS. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí změnu právní kanceláře. Rozhodnuto bude 

na příštím zasedání ZO. 

 

Bod XI – Přezkum hospodaření za rok 2019 

 
Předsedající informoval zastupitele o přezkumu hospodaření obce za rok 2019. Zpráva o 

přezkoumání hospodaření za rok 2019 bude dodána v prvním květnovém týdnu, protože 

přezkum byl konán na dálku z důvodu nouzového stavu. Dle informací PK při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 

Bod XII – Žádost o podporu linky bezpečí 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost o podporu linky bezpečí. 

 

Bod XIII – Nákup zboží na prodej - keramika  

Předsedající předložel zastupitelstvu městyse katalog keramiky a dalších reklamních 

předmětů se žádostí, aby si do přístího zasedání zastupitelstva rozmysleli, které předměty 

k propagaci obce budou zakoupeny.  

 
 

Bod XIII – Žádost paní Ivany Burešové 

Předsedající přednesl žádost paní Ivany Burešové na snížení poplatku za svoz SKO na 

polovinu z důvodu, že je na chalupě pouze půl roku.    

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost paní Ivany Burešové a tuto žádost zamítá. 

Paní Burešové bude odpovězeno ve stanovevém termínu. 

 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 4. 2020 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 29. 4. 2020 

 
Ing. Zuzana Kekulová dne 29. 4. 2020 

 
Starosta Jan Pejcha dne 29. 4. 2020 

 
 
         Razítko obce 

 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 29. 4. 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  

 


