
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 28. 8. 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 21.8.2020  do 28.8.2020. Současně 

byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petru Gregorovou a Libora Doležala 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 Libora 

Doležala a zapisovatelem  ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 132 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  

II) Záměry městyse  



III) Rozpočtová opatření 

IV) POV obce  

V) Zpráva ZŠ Včelákov  

VI) Pozemky pro výstavbu 

VII) Veřejná prostranství 

VIII) Plán investice na rok 2021 

IX) ČOV Dolní Babákov 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 133 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva o situaci v pekařství Včelákov (nepořádek, úhrada 

dluhu za stočné z předchozích let).  

Dalším bodem zprávy byla veřejná prostranství – byla zmapována. 

Dále starosta navrhl, aby se každé první pondělí v měsíci konala pracovní zastupitelstva 

městyse Včelákov.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje termíny pracovních zastupitelstev na první 

pondělí v měsíci.. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 134 bylo schváleno. 

 

Dalším bodem zprávy byla projektová dokumentace k nové výstavbě na Hutích. 

Dále starosta informoval o uzavírce silnice Hlinsko-Srní, o kolaudaci a napouštění rybníka 

v Dolním Babákově, o dotaci z PK na rybník v Dolním Babákově a o daru na povodně také 

z PK. 

Dále informoval o stavu výpovědi ústředny v budově úřadu (CETIN) a o nové smlouvě na 

internet (zařízení umístěno na střeše školy). 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Záměry městyse 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení záměr č. 4/2020 – prodej 

pozemku č.p. 1835/1 v K.ú. Příkrakov (ostatní plocha) o výměře 68 m2, majitel dle LV č. 

10001 městys Včelákov, za předem dohodnutou cenu, panu Josefu Stárkovi.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 4/2020 – prodej pozemku č.p. 1835/1 

v K.ú. Příkrakov (ostatní plocha)  o výměře 68 m2, majitel dle LV č. 10001 městys Včelákov,  

panu Josefu Stárkovi, Příkrakov čp. 15,  za cenu 100,- Kč/m2,  



Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 135 bylo schváleno. 

 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení záměr č. 5/2020 – prodej 

pozemku č.p. 130/3 v K.ú. Včelákov (trvalý travní porost) o výměře 39 m2, majitel dle LV č. 

10001 městys Včelákov, za předem dohodnutou cenu, paní Editě Chvojkové.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 5/2020 – prodej pozemku č.p. 130/3 

v K.ú. Včelákov (trvalý travní porost) o výměře 39 m2, majitel dle LV 10001 městys 

Včelákov, paní Editě Chvojkové, Včelákov čp. 96, za cenu 100,- Kč/m2.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 136  bylo schváleno. 

 

Bod III – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 5 a 6/2020.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 137 bylo schváleno. 

 

Bod IV – POV dotace 

Předsedající informoval členy ZO o Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova – investiční dotace na akci „Sklad nářadí a techniky“ a požádal o schválení této 

investiční dotace.. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje účelovou investiční dotaci z POV na akci „Sklad 

nářadí a techniky“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 138 bylo schváleno 

 

Bod V – Zpráva ZŠ Včelákov 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení Výroční zprávu o činnosti ve 

školním roce 2019/2020. 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 

2019/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 139 bylo schváleno 

Zastupitel a ředitel ZŠ Včelákov informoval členy zastupitelstva městyse Včelákov o zahájení nového 

školního roku – pravidla ohledně COVIDU 19 ( zvýšené nároky na hygienu, roušky, omezen pohyb po 

škole, výrazná omezení mimoškolních aktivit). 

Od září bude školní družina fungovat od 7 do 16 hodin. 

Stavební úpravy ve škole – venkovní učebna a vnitřní přírodovědná učebna – mělo by být dokončeno 

v 36. týdnu.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu ředitele školy. 

 

Bod VI – Pozemky pro výstavbu 

Starosta informoval zastupitele městyse Včelákov o stavebním pozemcích městyse. Dle 

schváleného územního plánu mělo být na Hutích 8 staveních parcel – správa CHKO povolila 

pouze 6, další 3-4 parcely jsou za školou, 6 parcel ve Vyhnánově a 1 parcela v Dolním 

Babákově.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informace starosty o stavebních pozemcích. 

 

 Bod VII – Veřejná prostranství 

 
Předsedající informoval zastupitele obce ve své zprávě o stavu veřejných prostranství – 

nepořádek, neoprávněné užívání obecních prostor. Tato oblast bude sledována a řešena na 

pracovních zasedáních zastupitelů každé první pondělí v měsíci. 

 

Bod VIII – Plán investic na rok 2021 

- ČOV v Dolním Babákově 

- Obnova cest ve všech částech obcí, vždy od nejhoršího stavu. 

 
 

Bod IX – ČOV Dolní Babákov 

Předsedající informoval zastupitele obce o výzvě o poskytnutí podpory na domovní čističky 

odpadních vod pro Dolní Babákov. Každý dům by měl svoji ČOV zdarma  - podmínkou je 

trvalý pobyt v obci – dotace až 80 %. 

Je to jediná možnost, jak vyřešit kanalizaci v Dolním Babákově – nelze napojit na stávající 

ČOV. 

Starosta navrhl pozvat odborníky na pracovní zasedání zastupitelstva městyse a poté svolat 

schůzku se všemi občany Dolního Babákova za účasti členů zastupitelstva a odborníků v této 

oblasti.  

 



 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,45 hodin 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 8.  2020 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Petra Gregorová dne 28. 8. 2020 

 
Libor Doležal dne 28. 8. 2020 

 
Starosta Jan Pejcha dne 28. 8. 2020 

 
 
         Razítko obce 

 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 28. 8. 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  



 


