
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 20. 6. 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 13. 6. 2022 do 20. 6. 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 (Mgr. Roman Pacetti, Libor Doležal). 

 

* * * 

 

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. 254 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) Oprava silnice Včelákov - Miřetice  

III) Smlouvy ČEZ 

IV) Technické služby – dodatek smlouvy 

V) Úřad práce – VPP 

VI) Dotace   

 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 255 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva o situaci v obci: 

- Hutě – část sítí bude vybudována ještě letos, druhá polovina v příštím roce 

- Vyhnánov – ukončena stavba, odběrná místa budou připojena k distribuční síti ČEZ 

- Chrudimská nemocnice – o prázdninách bude omezen provoz interny 

- Energie – starosta domluví schůzku s panem Zdeňkem Štenglem ohledně možností 

obce v oblasti úspor energií 

- EKO-KOM – informace ohledně odměn obci za tříděný odpad 

- Bude nakoupen traktor z dotace PK na POV 

- Bude prodán Multicar 

- Údržba zeleně v obci – všechny obecní pozemky, včetně hřbitova, již byly posekány, 

rozbíhá se druhé kolo sekání, ve velké míře se využívá Spider 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Oprava silnice Včelákov - Miřetice 

Předsedající informoval členy zastupitelstva městyse Včelákov o výsledku výběrového řízení 

na zhotovení díla „ Zřízení chodníků a zastávek bus na silnici III/3437, Včelákov“, kdy 

dodavatelem této stavby byla vybrána společnost M – Silnice a. s. Pardubice a požádal ZO o 

schválení.  

Dále požádal zastupitelstvo městyse Včelákov o schválení uzavření Smlouvy o dílo č. 

01/2022 na zhotovení díla „Zřízení chodníků a zastávek bus na silnice III/3437, Včelákov“ se 

společností M – Silnice a. s. Pardubice za cenu 1.987.613,12 Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje výběr dodavatele na zhotovení díla "Zřízení 

chodníků a zastávek bus na silnici III/3437, Včelákov", kdy dodavatelem této stavby byla 

vybrána společnost M - Silnice a.s. se sídlem Husova 1697, Pardubice.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 256 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 01/2022 na zhotovení 

díla "Zřízení chodníků a zastávek bus na silnici III/3437, Včelákov" se společností M - 

SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, Pardubice za cenu 1.987.613,12 Kč bez DPH a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 257 bylo schváleno. 

 

III – Smlouvy ČEZ  

Předsedající požádal zastupitelstvo obce o schválení smluv o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV číslo 

22_SOP_01_4121968096 a 22_SOP_01_4121968108. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo : 

22_SOP_01_4121968096.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 258 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo : 

22_SOP_01_4121968108.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 259 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Technické služby – dodatek smlouvy 

Předsedající požádal zastupitelstvo obce o schválení Dotatku č. 1 smlouvy č. O – 51/2022 o 

zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy č. O – 51/2022 o zajištění 

svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu.   

 

Výsledek hlasování: Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 260 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod V– Úřad práce - VPP 

Předsedající informoval členy zastupitelstva, že Úřad práce Chrudim schválil příspěvek na 

mzdu uchazeče VPP na dobu 3 měsíců.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí schválený příspěvek Úřadu práce Chrudim 

na uchazeče VPP na dobu 3 měsíců.  
 

VI – Dotace 

Předsedající informoval členy zastupitelstva obce o stavu dotací: 

- Dotace na multifunkční hřiště zatím nebyly přiznány 

- Dotace na místní komunikace – odloženo na srpen 

- DČOV Dolní Babákov – přípavné práce pokračují, ale realizace je vázaná na přiznání 

dotace. 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informace ohledně dotací. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 2022 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
Ověřovatelé: 

Ing. Zuzana Kekulová dne 20. 6. 2022 

 
Petra Gregorová dne 20. 6. 2022 

 
Starosta Jan Pejcha dne 20. 6. 2022 

 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 20.6.2022 – 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  

 


