
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 30. 5. 2022, 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 23. 5. 2022 do 30. 5. 2022. 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 (Ing. Zuzana Kekulová, Jří 

Jindřichovský). 

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Jaroslava Prodělala a Libora Doležala 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 

Libora Doležala a zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 242 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) Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2021  

III) Přezkum hospodaření obce za rok 2021 

IV) Dotační programy – POV, hasiči 

V) Rozpočtová opatření   

VI) Nájemní smlouvy na obecní byty 

VII) Prominutí nájmu hostince za měsíce leden-duben 2022 

VIII) Výjimka z počtu žáků ZŠ na školní rok 2022/2023 

IX) Smlouva o koupi Jednoty 

X) Darovací smlouvy pro hasiče 

XI) Smlouva o výpůjčce 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 243 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva o situaci v obci: 

- Ztratila se nová konev na zalévání na místním hřbitově, kterou věnoval místní občan 

- Obec zaplatila pohřeb panu Zuščákovi, byla zaslána žádost o proplacení na MMR jako 

sociální pohřeb 

- Problém sběrných míst – stále je nepořádek 

- Byly odeslány žádosti o dotace na komunikace, hřiště v Sušidlích 

- Bude vymalována autobusová zastávka na náměstí, aby mohly děti z místní ZŠ 

pomalovat 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

 

Bod II – Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2021 

Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh závěrečného účtu za rok 2021 a účetní 

výkazy k 31.12.2021  a navrhl schválit účetní závěrku k 31.12.2021 a závěrečný účet za rok 

2021. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje roční závěrku městyse Včelákov sestavenou 

k 31.12.2021 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 244 bylo schváleno. 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje závěrečný účet městyse Včelákov za rok 2021 bez 

výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 245 bylo schváleno. 

 

III – Přezkum hospodaření obce za rok 2021 

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o přezkumu hospodaření obce za rok 2021. 

Přezkum proběhl 22. 4. 2022 s výrokem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 

žádné chyby a nedostatky. 

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2021. 

 

 

Bod IV – Dotační programy – POV, hasiči 

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

venkova – investiční dotace na akci „Komunální traktor“ a požádal o schválení této 

investiční dotace. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu POV 

na akci „Komunální traktor“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 246 bylo schváleno 

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

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu PK 

na rok 2022.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové 

dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotkyJ SDH obce 

z rozpočtu PK na rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 247 bylo schváleno 

 

 

 

 



Bod V– Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2022.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2022. 
 

 

VI – Nájemní smlouvy na obecní byty 

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

nájemních smluv o další rok, tj. do 31.7.2023. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prodloužení nájemních smluv obecních bytů o 

1 rok, tj. do 31.7.2023 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 248 bylo schváleno. 

 

 

Bod VII– Prominutí nájmu hostince za leden-duben 2022 

Předsedající předložil členům zastupitelstva žádost paní Čechalové o prominutí nájmu 

hostince za leden – duben letošního roku z důvodu coronavirových opatření.   

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prominutí nájmu za hostinec za leden – duben 

2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 249 bylo schváleno. 

 
 

Bod VIII – Výjimka z počtu žáků ZŠ na školní rok 2022/2023 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost ředitele místní ZŠ o výjimku z počtu žáků 

pro školní rok 2022/2023. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje ZŠ 84 žáků, pro školní rok 

2022/2023 se počítá se stejným počtem žáků.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje výjimku z počtu žáků pro školní rok 2022/2023 

na 84 žáků v 7 třídách. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 250 bylo schváleno 

 



Bod XI – Smlouva o koupi Jednoty SD 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce Kupní smlouvu o prodeji a koupi nemovitostí se 

zajištěním pohledávek prodávajícího smluvním zástavním právem – zástavní smlouvou, která 

bude uzavřená mezi městysem Včelákov a Jednotou SD Hlinsko. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Kupní smlouvu o prodeji a koupi nemovitostí se 

zajištěním pohledávek prodávajícímu smluvním zástavním právem – zástavní smlouvou.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 251 bylo schváleno. 

 

 

Bod X – Darovací smlouvy pro hasiče 

Předsedající požádal zastupitelstvo obce o schváleí darovacích smluv pro JSDH Včelákov, 

Příkrakov a Dolní Babákov. Jedná se o částku 10 000,- Kč pro každou jednotku. Částka je 

určená pro práci s dětmi a byla schválená v rozpočtu obce na rok 2022.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje darovací smlouvy pro JSDH Včelákov, 

Příkrakov a Dolní Babákov ve výši 10 000,- pro každou jednotku na práci s dětmi. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 252 bylo schváleno. 

 

 

Bod XI – Smlouva o výpůjčce 

Předsedající předložil členům zastupitelstva žádost paní Jany Vlachové o prodloužení 

Smlouvy o výpůjčce k užívání části pozemku č.p. 328 v KÚ Babákov (cca 35 m2), který je 

ve vlastnictví obce, 

 

 a požádal o schválení.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje prodloužení Smlouvy o výpůjče na dobu dalších 

5 let za stejných podmínek. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 253 bylo schváleno. 

 



 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,20 hodin 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 30.5.2022 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Mgr. Jaroslav Prodělal dne 30.5.2022 

 
Libor Doležal dne 30.5.2022 

 
Starosta Jan Pejcha dne 30.5.2022 

 
 
         Razítko obce 

 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 30.5.2022 – 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  



 


