
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 30. 8. 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 20. 8. 2021 do 30. 8. 2021. 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 je starostou omluven (Libor Doležal). 

 

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Romana Pacettiho 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 Mgr. Romana Pacettiho a 

Jiřího Jindřichovského a zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 194 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) Schválení územního plánu  

III) Rozpočtové opatření 

IV) Smlouva o poskytnutí dotace  

V) Smlouva o zřízení věcného břemene 

VI) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

VII) Žádost o pronájem pozemku – pouť  

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 195 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Vodní nádrž Dolní Babákov - závady byly odstraněny, SUS opraví cesty v Babákově a 

bude udělán nátěr na stávající místní komunikaci 

- Kalová koncovka – lis kalů je hotový, obec ušetří cca 150 tis. ročně, protože se zvedla 

cena za likvidaci kalů ze 100,- na 200,- Kč a vše se musí likvidovat v Chrudimi 

- Základní škola – byly dokončeny podlahy 

- Jsou vyprojektované chodníky a silnice Včelákov – Miřetice 

- Budou se dělat sítě Na Hutích 

- Nová silnice Ležáky – Dachov 

- Bude se dělat kanalizace ve Vyhnánově k novým rodinným domům 

- Začnou se dělat sběrná místa pro sběr tříděného odpadu 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

 

Bod II – Schválení územního plánu 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Změnu č. 1 Územního plánu Včelákov.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje a vydává formou opatření obecné povahy Změnu 

č.1 Územního plánu Včelákov jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za 

použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55 odst. 1 a 6 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 až 174 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění  



 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 196 bylo schváleno. 

 

Bod III – Rozpočtové opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtové opatření č. 7/2021 a požádal je o 

schválení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 197 bylo schváleno. 

 

IV – Smlouva o poskytnutí dotace  

Předsedající informoval členy zastupitelstva o Smlouvě o poskytnutí dotace č.  OŽPZ 

/21/73781 z Pardubického kraje na vyvážečku dřeva a požádal o schválení této investiční 

dotace. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. OŽPZ/21/73781 

na vyvážečku dřeva. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 198 bylo schváleno. 

 

Bod V– Smlouva o zřízení věcného břemene 

Předsedající požádal členy zastupitelstva o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti IV-12-2020659/VB/1, Včelákov, Bystřice, ppč.1031/6-svod+knn uzavřené se 

společností ČEZ Distribuce a. s. Děčín zastoupené na základě plné moci společností 

Energomontáže Votroubek s. r. o. Rychnov nad Kněžnou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti IV-12-2020659/VB/1, Včelákov, Bystřice, ppč.1031/6-svod+knn. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 199 bylo schváleno 

 

Bod VI – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Předsedající předložil členům zastupitelstva obce ke schválení místní OZV č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje novou OZV č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 200 bylo schváleno. 

 

Bod VII – Žádost o pronájem pozemku - pouť 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce Žádost o pronájem pozemku na konání poutí v roce 

2022 – 2023 pro umístění pouťových atrakcí a požádal  členy ZO o schválení žádosti.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Žádost o pronájem pozemku na konání poutí 

v roce 2022 – 2023.   

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 201 bylo schváleno. 

 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17,55 hodin 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 30.8.2021 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 30.8.2021 

 
Jiří Jindřichovský dne 30.8.2021 

 
Starosta Jan Pejcha dne 30.8.2021 

 
 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 30.8.2021 – 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  

 


