
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 13. 12. 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 6. 12. 2021 do 13. 12. 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. Jaroslava Prodělala 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. Jaroslava Prodělala a 

Jiřího Jindřichovského a zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 214 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) Pozemky (směny, koupě)  

III) Rozpočet městyse Včelákov 

IV) Rozpočet základní školy  

V) Dotační programy 

VI) Technické služby  

VII) VODA CZ Service 

VIII) Rozpočtové opatření  

IX) Koupě obchodu Jednoty 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 215 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Hospodaření obce – obec hospodařila v roce 2021 dobře – zůstatky na běžných účtech 

jsou ve výši cca 7 mil. Kč 

- Byly dokončeny 3 akce s dotacemi za státního rozpočtu a 3 akce s dotacemi od 

krajského úřadu PK – dotace v celkové výši cca 9 mil. Kč 

- Kompostéry – byly dodány do obce – budou rozdány všem, kteří si je objednali na jaře 

roku 2022 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

 

Bod II – Pozemky (směny, koupě) 

Pozemky za školou:  

Starosta informoval zastupitelstvo obce o stavu ohledně koupě pozemků za školou od paní 

Naděždy Gregorové. Jedná se o pozemek č. p. 701/42 o výměře 4087 m2. Návrh na vklad na 

Katastrální úřad pro PK, katastrální pracoviště Chrudim, byl podán. Kupní cena ve výši 

407 800,- Kč byla zaplacena. 

 

Pozemky na Hutích: 

Starosta informoval zastupitelstvo obce o stavu ohledně koupě pozemku na Hutích od pana 

Josefa Malinského. Jedná se o pozemek č. p. 164 o výměře 465 m2. Je připravená kupní 

smlouva a po podepsání bude podán návrh na vklad na KÚ pro PK, katastrální pracoviště 

Chrudim. Kupní cena bude zaplacena dle podmínek kupní smlouvy. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informace ohledně koupě pozemků za 

školou a na Hutích. 
 



Bod III – Rozpočet městyse Včelákov 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu městyse Včelákov na rok 2022 a návrh 

střednědobého výhledu městyse na roky  2023 - 2025. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu městyse na rok 2022 s celkovými 

příjmy ve výši 13.466.500,- Kč a celkovými výdaji ve výši 17.527.000,- Kč. Rozpočet se 

schvaluje jako schodkový se schodkem  4.060.5000,- Kč. Schodek bude financován přebytky 

z minulých let (zůstatky na běžných účtech městyse). 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 216 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse 

Včelákov na roky 2023 - 2025. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 217 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Rozpočet základní školy 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu základní školy Včelákov na rok 2022 a návrh 

střednědobého výhledu na roky  2023 - 2025. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Včelákov na rok 2022 

s celkovými příjmy 11.555.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 11.555.000,- Kč s dotací na 

provoz od zřizovatele ve výši 1.600.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 218 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu základní 

školy  Včelákov na roky 2023 - 2025. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 219 bylo schváleno. 

 

Bod V– Dotační programy 

Předsedající informoval zastupitelstvo městyse Včelákov o nutnosti podat žádosti o dotace 

MMR do 17. 12 .2021. Jedná se o tyto akce: 

- Hřiště v Sušidlích – je zpracována dokumentace na opravu povrchů  

- Dětské koutky s prvky ve Vyhnánově, Dolním Babákově, herní prvky na hřišti ve škole 

- Obnova místních komunikací – ohláška 



- Projekt náměstí se zatím odkládá do roku 2022 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje podání žádosti o dotaci MMR – 117D8210 

Podpora obnovy a rozvoje venkova: DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst 

aktivního a pasivního odpočinku.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 220 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje podání žádosti o dotaci MMR – 117D8210 

Podpora obnovy a rozvoje venkova: DT 117d8210A - Podpora obnovy místních 

komunikací.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 221 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Technické služby 

Předsedající požádal zastupitele městyse o schválení nové Smlouvy č. O-51/2022 o zajištění 

svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu č. O-51/2022 o zajištění svozu, třídění, 

recyklace a odstranění komunálního odpadu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 222 bylo schváleno. 

 

Bod VII – VODA CZ Service 

Předsedající informoval zastupitele obce o dodatku č. 1 Smlouvy o servisní činnosti. Jedná se 

o navýšení ceny o 1 990,- Kč za jednu prohlídku a zpoplatnění „havarijní služby“ ve výši 

1 000,- Kč za měsíc.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov neschvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o servisní činnosti a 

pověřuje starostu k jednání o ceně. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 223 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Rozpočtové opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 10/2021.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021. 



 

Bod IX – Koupě obchodu Jednoty 

Předsedající požádal členy zastupitelstva městyse o schválení koupě místní prodejny Jednoty 

za cenu 3.900.000,- Kč. Cena je splatná ve třech ročních splátkách ve výši 1.300.000,- Kč 

ročně.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje koupi prodejny Jednoty za cenu 3.900.000,- Kč 

ve třech ročních splátkách ve výši 1.300.000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 224 bylo schváleno 

 

 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17,50 hodin 

 
 
 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 13.12.2021 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Jaroslav Prodělal dne 13.12.2021 

 
Jiří Jindřichovský dne 13.12.2021 

 
Starosta Jan Pejcha dne 13.12.2021 

 
 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 13.12.2021 – 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  

 


