
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 21. 6. 2021, 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 14. 6. 2021 do 21. 6. 2021. 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 Mgr. Jaroslava Prodělala a Petru Gregorovou 

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. Jaroslava Prodělala a 

Petru Gregorovou a zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 183 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 č. 6, 7 a 8  

III) Závěrečný účet a roční závěrka za rok 2020 

IV) Nájemní smlouvy na obecní byty 

V) Rozpočtová opatření č. 5 a 6/2021 

VI) Dotace POV  

VII) Smlouva o umístění boxu Zásilkovna 

VIII) Umístění radaru 

IX) Pronájem pozemku 

X) Zeď v Bystřici 

XI) Žádost o směnu pozemků 

XII) Kostel 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 184 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- o průběhu prací financovaných z dotací - kalová koncovka, sběrná místa, přístřešek na 

nářadí a techniku, zeď u úřadu 

- je připravená kolaudace venkovní učebny základní školy 

- ČOV - proběhl servis čerpadel, se středu a ve čtvrtek bude probíhat čištění 

přečerpávacích stanic, díky revizi se odstranily všechny nedostatky 

- v červenci se přijmou dva brigádníci – studenti – na výpomoc – sekání, úklid obce, 

natírání apod.  

- minulý týden se sešel finanční výbor – jeho členům budou předány podklady dle 

požadavků, aby mohli vyhodnotit efektivnost ČOV  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Záměry městyse Včelákov 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení záměr č. 6/2021 – prodej části pozemku č. p. 

359/2 a 359/11 v K.Ú. Příkrakov, odděleného Geometrickým plánem č. 181-1318/2020, č.p. 

nové 359/18 (trvalý travní porost) o výměře 113 m3 v K.Ú. Příkrakov, majitel dle LV 10001  

městys Včelákov, zapsán u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště 

Chrudim, za předem dohodnutou cenu, manželům Kolínovým.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 6/2021 – prodej části pozemku č.p. 

359/2 a 359/11 v K.Ú. Příkrakov, odděleného Geometrickým plánem č. 18-1318/2020, nové 

p.č. 359/18 (trvalý travní porost) o výměře 113 m3 v  K.Ú Příkrakov za předem dohodnutou 

cenu 100,- Kč /m2  manželům Kolínovým. 



 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 185 bylo schváleno. 

 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení záměr č. 7/2021 – výpůjčku 

části pozemku č.p. 1388/1 v K.Ú Včelákov o rozloze cca 30 m2 na dobu 2 let.  Výpůjčitel 

pozemek využívá jako parkovací místo.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 7/2021 – výpůjčku části pozemku č.p. 

1388/1 v K.Ú. Včelákov o rozloze cca 30 m2 na dobu 2 let Františku Dlouhému. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 186 bylo schváleno. 

 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke  schválení záměr č. 8/2021 – výpůjčku 

pozemku č.p. 962 v K.Ú. Včelákov na dobu 5 let. Výpůjčitel pozemek využívá jako vodní 

plochu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 8/2021 – výpůjčku pozemku č.p. 962 

v K.Ú. Včelákov na dobu 5 let Mariánu Štverákovi.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 187 bylo schváleno. 

 

Bod III – Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 

Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh závěrečného účtu za rok 2020 a účetní 

výkazy k 31.12.2020  a navrhl schválit účetní závěrku k 31.12.2020 a závěrečný účet za rok 

2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje roční závěrku městyse Včelákov sestavenou 

k 31.12.2020 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 188 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje závěrečný účet městyse Včelákov za rok 2020 bez 

výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 189 bylo schváleno. 



 

IV – Nájemní smlouvy na obecní byty 

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

nájemních smluv o další rok, tj. do 31.7.2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prodloužení nájemních smluv všech obecních 

bytů o 1 rok, tj. do 31.7.2022 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 190 bylo schváleno. 

 

Bod V– Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 5 a 6/2021.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 a 6/2021. 

 
 

Bod VI – Dotace POV 

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

venkova – investiční dotace na akci „Opěrná zeď a plot u úřadu včetně vývěsek“ a požádal o 

schválení této investiční dotace. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje účelovou investiční dotaci z POV na akci 

„Opěrná zeď a plot u úřadu včetně vývěsek“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 191 bylo schváleno 

 

Bod VII – Smlouva o umístění boxu Zásilkovna 

Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh smlouvy se společností Zásilkovna s. r. o.   

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje podepsání smlouvy se společností Zásilkovna  

s. r. o.  Praha.   

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 192 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod VIII – Umístění radaru 

Předsedající požádal členy ZO o schválení umístění radaru v obci. Jak ČEZ, tak i Policie ČR 

vydali souhlas s umístěním radaru v obci na sloupu č. 106 u Dachovských.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje umístění radaru na sloup č. 106 u Dachovských.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 193 bylo schváleno. 

 

Bod IX – Pronájem pozemku 

Předsedající informoval členy ZO o žádosti pana Gotze o výpůjčku pozemku za jeho domem. 

Jedná se o pronájem části pozemku č.p. 1828, dále pozemek č.p. 136, 138/2. vše v K.Ú. 

Příkrakov.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí výpůjčku pozemku. 

 

Bod X – Zeď v Bystřici  

Předsedající informoval členy ZO o žádosti pana Erika Tomka o odkup části pozemku kolem 

zdi v Bystřici za účelem opravy a rekonstrukce této zdi p.č 1388/1 v K.Ú. Včelákov.   

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádost o odkup pozemku, ale nesouhlasí 

s ní a navrhuje směnu pozemků. 

Pověřuje starostu k dalším jednání s panem Erikem Tomkem o možnosti směny pozemků.  

 

Bod XI – Žádost o směnu pozemků 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o žádosti na směnu pozemků: 

- část pozemku č.p. 1354/1 a 110/1 u domu Pejchových Včelákov čp. 36 za část 

pozemku v Bystřici (cesta u rybníka) č.p. 1029/1 v K.Ú. Včelákov. 

- část pozemku u domu Pochobradských Vyhnánov čp. 1813/3  za část pozemku 179/4 

v K.Ú. Příkrakov.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádosti o směnu pozemků. 

 

Zastupitelstvo městyse ukládá starostovi, aby projednal s Pochobradskými přesah střechy 

jejich domu na obecní pozemek (veřejné osvětlení).  

        

 

Bod XII – Kostel 

Starosta měl schůzky se zástupci církve ohledně opravy místního kostela. Ze strany církve 

není snaha problém řešit a ani se na opravě finančně podílet.  Starosta informoval ZO o 

možnostech řešení s tím, že na příštím zasedání ZO členové zastupitelstva předloží návrhy na 

řešení.   



 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,15 hodin 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.6.2021 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 21.6.2021 

 
Ing. Zuzana Kekulová dne 21.6.2021 

 
Starosta Jan Pejcha dne 21.6.2021 

 
 
 
         Razítko obce 

 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 21.6.2021 – Prezenční 

listina 

 

Jméno a příjmení 

člena zastupitelstva obce:                            

Podpis: 

Jan Pejcha  

Mgr. Roman Pacetti  

Mgr. Jaroslav Prodělal  

Ing. Zuzana Kekulová  

Petra Gregorová  

Libor Doležal  

Jiří Jindřichovský  

 


