
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 2. 11. 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 26. 10. 2020  do 2. 11. 2020. 

Současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.  

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

konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

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

Dva členové zastupitelstva jsou starostou omluvení (Libor Doležal, Mgr. Roman Pacetti). 

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ing. Zuzanu Kekulovou a Jiřího 

Jindřichovského 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 ing. Zuzanu Kekulovou a 

Jiřího Jindřichovského a zapisovatelem  ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 140 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) Stočné ČOV  

III) Požární řád obce 

IV) Dotace  

V) Smlouva o bezúplatném převodu majetku (cesta pod školou)  

VI) Pozemky na výstavbu 

VII) Dotace na komunikace 

VIII) Rozpočtová opatření  

IX) Domácí ČOV Dolní Babákov 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 141 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

-  o průběhu prací na akci malé vodní nádže v Dolním Babákově – hráz prosakuje – 

dělají se sondy a bude provedena injektáž v místě průsaku, okolo hráze bude dřevěné 

oplocení z kulatiny  

- o situaci kolem ústředny v budobě úřadu – dnes proběhlo další jednání – prostor bude 

uvolněn do konce roku – obec bude mít k dispozici místrost cca 4 x 3,5 m 

- o stavu ohledně koupě pozemků od Dachovských na výstavbu chodníku ze Včelákova 

do Bystřice 

- o zahájení prací na výstavbě skladu nářadí a techniky u OÚ – došlo k zpevnění plochy 

a zasypání frézinkem 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

 

Bod II – Stočné ČOV 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení návrh nové ceny stočného na rok 

2021. Dle výpočtů T. Vlčkové by se cena měla pohybovat v rozmezí 32,05 až 35,58 Kč za m3 

+ DPH.  Starosta navrhl cenu 33,- Kč/m3 + DPH v platné výši (10 %). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje novou cenu stočného ve výši 33,-  Kč bez DPH 

dle předloženého výpočtu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 142 bylo schváleno. 

 



Bod III – Požární řád obce 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o nutnosti schválit nový Požární řád obce. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje nový Požární řád obce. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 143 bylo schváleno 

 

Bod IV –  Dotace 

Předsedající informoval členy ZO o Smlouvě o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku – pořízení digitální elektrocentrály. Jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 

70 % skutečných nákladů, maximálně však 20 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na požární 

techniku.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 144 bylo schváleno 

 

Bod V – Smlouva o bezúplatném převodu majetku (cesta pod školou) 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k majetku. Jedná se o pozemkové parcely ve vlastnictví státu č. 1377/1. 

1377/2 a 1377/3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 145 bylo schváleno 

 

Bod VI – Pozemky pro výstavbu 

Starosta informoval zastupitele městyse Včelákov o stavebním pozemcích na Hutích. Jedná se 

o 6 pozemků, o které projevilo zájem 12 zájemců. Před příštím zasedáním ZO bude vyvěšen 

na úřední desce záměr městyse a zároveň bude všech 12 žadatelů o tomto záměru písemně 

informováno. Výběr bude proveden dle předem stanovených kritérií.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informace starosty o 6 stavebních pozemcích 

na Hutích. 

 



Bod VII – Dotace na komunikace 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o stavu místních komunikací a o možnosti získat 

dotaci na opravu místních komunikací až do výše 1 mil. Kč (80 % skutečných nákladů). Je 

třeba podat žádost s tím, že v prosinci 2020 bychom věděli, zda nám bude dotace poskytnuta. 

ZO pověřuje starostu k podání žádosti a ke zpracování návrhu na opravy komunikací.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na opravu 

místních komunikací a ke zpracování návrhu na opravy komunikací. 

 

Dále předsedající informoval zastupitele o projektu náměstí. Je zadaná projektová 

dokumentace a v roce 2021 bychom mohli požádat o dotaci. 

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informace o projektu náměstí. 

 

 

Bod VIII – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 7 a 8/2020.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 a 8/2020. 

 

 

Bod IX – Domácí ČOV Dolní Babákov 

Předsedající informoval zastupitele obce nutnosti ČOV v Dolním Babákově. Každný dům by 

měl svoji ČOV zdarma  - podmínkou je trvalý pobyt v obci. Cena jedné čističky je cca 140 tis. 

Kč – dotace až 80 %. Zastupitel Jiří Jindřichovský zjišťoval zájem občanů o tuto ČOV 

(předložil písemné souhlasy občanů). Tyto ČOV by provozoval městys Včelákov, stejně jako 

ČOV v ostatních částech obce, za stejnných podmínek. Je to jediná možnost, jak vyřešit 

kanalizaci v Dolním Babákově. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 11. 2020 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Ing. Zuzana Kekulová dne 2. 11. 2020 

 
Jiří Jindřichovský dne 2. 11. 2020 

 
Starosta Jan Pejcha dne 2. 11. 2020 

 
 
 
 
         Razítko obce 

 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 2. 11. 2020 – Prezenční 

listina 

 

Jméno a příjmení 

člena zastupitelstva obce:                            

Podpis: 

Jan Pejcha  

Mgr. Roman Pacetti omluven 

Mgr. Jaroslav Prodělal  

Ing. Zuzana Kekulová  

Petra Gregorová  

Libor Doležal omluven 

Jiří Jindřichovský  

 


