
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 1. 11. 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 25. 10. 2021 do 1. 11. 2021. 

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 omluveni (Libor Doležal a Jiří Jindřichovský). 

 

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ing. Zuzanu Kekulovou 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 ing. Zuzanu Kekulovou a 

Petru Gregorovou a zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 202 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, pronájmy)  

III) Rozpočtová opatření 

IV) Kostel Včelákov  

V) Plán inventur na rok 2021 

VI) Předání drobného majetku ZŠ 

VII) Cena stočného na rok 2022 

VIII) Rozpočet na rok 2022  

IX) Výroční zpráva ZŠ Včelákov 

X) Školská rada 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 203 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Vodní nádrž Dolní Babákov – v říjnu proběhla hloubková kontrola ze SFŽP, vše bylo 

v pořádku, nebyly shledány žádné závady a nedostatky 

- Kalová koncovka – dokumentace zpracována, byla podána žádost na čerpání dotace 

- Prodejna Jednoty – prodejna byla nabídnuta k prodeji obci, starosta má ve čtvrtek 

4.11. schůzku s paní Oboleckou 

- Multifunkční hřiště Sušidla – zažádáno o dotaci na hřiště 

- Malé dětské hřiště u školy, ve Vyhnánově a v Dolním Babákově – zažádáno o projekt 

- ČOV Dolní Babákov – akce je posunutá, bude se žádat o dotaci v letech 2022 - 2023 

- Projekt náměstí – bude hotový projekt 

- Přípojky ve Vyhnánově – budou hotové letos 

- Stavební pozemky na Hutích – do konce roku bude ZTV, přípojky se začnou dělat 

začátkem roku 2022 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

 

Bod II – Pozemky (směny, koupě, pronájmy) 

Pozemky za školou:  

Starosta informoval zastupitelstvo obce o možnosti koupě pozemků za školou od paní 

Naděždy Gregorové. Jedná se o pozemek č. p. 701/42 o výměře 4087 m2 za předem 

stanovenou cenu, tj. 100,- Kč za 1 m2. Celková cena 407 800,- Kč. Paní Gregorová 

s prodejem souhlasí. 

Dále informoval o možnosti směny pozemků s Jeřábkovými. Tímto by obec získala pozemky 

na výstavbu 4 rodinných domků. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje nákup pozemku č. p. 701/42 o výměře 4087 m2 

za školou od paní Naděždy Gregorové za cenu 100,- Kč za m2, celková cena 407 800,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 204 bylo schváleno. 

 

Pozemky na Hutích: 

Starosta informoval zastupitelstvo obce o možnosti koupě pozemku na Hutích od pana Josefa 

Malinského za cenu 300,- Kč za m2. Jedná se o pozemek č. p. 164 o výměře 465 m2 odělený 

dle GP  č. 315-1148/2021 zapsaného u KÚ pro Pardubický kraj, KP Chrudim. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje nákup pozemku č. p. 164 o výměře 465 m2 na 

Hutích od pana Josefa Malinského  za předem stanovenou cenu 300,- Kč za m2, celková 

cena 139 500,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 205 bylo schváleno. 

 

Byty: 

Starosta informoval zastupitelstvo obce o uvolnění obecního bytu č. 1 ve škole cca na jaře 

roku 2022. Obec eviduje 3 žádosti o pronájem obecního bytu – paní Blanka Ptáčková, paní 

Lucie Pejchová a paní Lenka Dostálová.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje žádost paní Lucie Pejchové na pronájem 

obecního bytu č. 1 ve škole.  

 

Výsledek hlasování: Pro 4   Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 206 bylo schváleno. 

 

Záměr č. 9: 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení záměr č. 9 – žádost pana Gotze o výpůjčku 

části pozemku č. p. 1828/1 cca 390 m2, pozemek č. p. 138/2 98 m2, pozemek č. p. 136  259 

m2 v K.Ú Příkrakov na dobu 5 let za údržbu. Pozemek je využíván jako louka.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 9 - žádost pana Gotze o výpůjčku části 

pozemku č. p. 1828/1 cca 390 m2, pozemek č. p. 138/2 98 m2, pozemek č. p. 136  259 m2 

v K.Ú Příkrakov na dobu 5 let za údržbu.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 207 bylo schváleno. 

 

 



Záměr č. 10: 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení záměr č. 10 – směnu pozemku č. p. 1813/3 

a 1813/2 v K.Ú. Příkrakov, oddělené Geometrickým plánem č. 187-1228/2021, majitel dle LV 

10001 městys Včelákov, zapsán u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální 

pracoviště Chrudim, za část pozemku č. p. 179/4 v K.Ú. Příkrakov, oddělený GP č. 184-

1006/2021, majitel zapsán u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště 

Chrudim.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 10 – směnu pozemku č. p. 1813/3 a 

1813/2 v K.Ú. Příkrakov, oddělené Geometrickým plánem č. 187-1228/2021, majitel dle LV 

10001 městys Včelákov, zapsán u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální 

pracoviště Chrudim, za část pozemku č. p. 179/4 v K.Ú. Příkrakov, oddělený GP č. 184-

1006/2021, majitelka paní Radka Pochobradská, zapsaná u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 208 bylo schváleno. 

 

Dlouhodobý pronájem: 

Starosta informoval zastupitelstvo obce o žádosti pana Ondřeje Kučery odkoupit pozemek o 

ploše cca 80 m2. Zároveň navrhl žádosti nevyhovět a navrhl dlouhodobý pronájem za údržbu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh dlouhodobého pronájmu pozemku č.p. 

368/3 o rozloze cca 80 m2 panu Ondřeji Kučerovi.   

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 209 bylo schváleno. 

 

Bod III – Rozpočtové opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 8 a 9/2021.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 a 9/2021. 

 

IV – Kostel Včelákov  

Předsedající informoval členy zastupitelstva o situaci kolem místního kostela. Byla 

zpracována projektová dokumentace s rozpočtem cca 2,3 mil. Kč. Je přislíbena dotace 

z ministerstva kultury ve výši cca 1 mil. Kč, dále dotace od Pardubického kraje. Bude 

vyhlášena veřejná sbírka na opravu místního kostela. Z farnosti (jednání s páterem Sokolem) 

je přislíben příspěvek ve výši max. 100 tis. Kč.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí situaci kolem kostela a pověřuje starostu 

k dalším jednáním. 

 



Bod V– Plán inventur na rok 2021 

Předsedající navrhl za členy hlavní inventarizační komise za majetek městyse: 

- starostu Jana Pejchu 

- zastupitele Petru Gregorovou 

- člena kontrolního výboru Jaroslava Coufala ml. 

Předsedající navrhl za členy dílčí inventarizační komise za majetek ve správě hasičů: 

- starostu hasičů Jana Pejchu 

- člena SDH D. Babákov Jiřího Jindřichovského 

- člena JSDHO Včelákov Libora Doležala. 

Předsedající navrhl za členy dílčí inventarizační komise za majetek ve správě základní školy: 

- ředitele školy Mgr. Jaroslava Prodělala 

- učitele školy Mgr. Romana Pacettiho 

- učitelku školy Ing. Kateřinu Mensovou. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje plán inventur za rok 2021 s těmito členy inventarizačních 

komisí: 

                   - za majetek městyse:             Jan Pejcha 

       Petra Gregorová 

       Jaroslav Coufal 

 

 

- za majetek ve správě hasičů:      Jan Pejcha 

     Jiří Jindřichovský 

     Libor Doležal 

 

- za majetek ve správě základní školy: Mgr. Jaroslav Prodělal 

 Mgr. Roman Pacetti 

 Ing. Kateřina Mensová 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 210 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Předání drobného majetku základní škole 

Předsedající požádal členy zastupitelstva o schválení Protokolu  - předání a převzetí 

svěřeného majetku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Protokol – předání a převzetí svěřeného majetku.   

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 211 bylo schváleno. 

 



Bod VII – Cena stočného na rok 2022 

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

2022. Dle výpočtů T. Vlčkové by se cena měla pohybovat v rozmezí 34,83 až 38,70 Kč za m3 

+ DPH.  Starosta navrhl cenu 36,- Kč/m3 + DPH v platné výši (10 %). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje novou cenu stočného ve výši 36,-  Kč bez DPH 

dle předloženého výpočtu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 212 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Rozpočet městyse Včelákov 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu městyse Včelákov na rok 2022 a 

požádal je o návrhy a doplnění do 14 dnů. 

 
 

Bod IX – Výroční zpráva ZŠ Včelákov 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení Výroční zprávu o činnosti ve 

školním roce 2020/2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 

2020/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 213 bylo schváleno 

 

Bod X – Školská rada 

Ředitel místní základní školy informoval zastupitelstvo městyse Včelákov o nutnosti zvolit 

novou školskou radu a požádal zastupitele o členství. Za obec byl navržen Jan Pejcha a 

Miloslav Žemlička.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí nutnost zvolit novou školskou radu. 
 
 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,10 hodin 

 
 
 
 



Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 1.11.2021 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Ing. Zuzana Kekulová dne 1.11.2021 

 
Petra Gregorová dne 1.11.2021 

 
Starosta Jan Pejcha dne 1.11.2021 

 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 1.11.2021 – 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  

 


