
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 7. 9. 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 31. 8. 2022 do 7. 9. 2022. 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 Pacetti 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 Mgr. Romana Pacetti a Petru 

Gregorovou a zapisovatelem ing. Ilonu Mlynářovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 261 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) Prodejna obce (Jednota)  

III) Informace k opravě silnice Včelákov - Miřetice 

IV) Rozpočtová opatření 

V) Smlouvy ČEZ 

VI) Smlouva VaK Chrudim a VS Chrudim 

VII) Smlouva o poskytnutí dotace 

VIII) Výroční zpráva ZŠ Včelákov 

IX) Žádost o příspěvek 

X) Stavební pozemek na Hutích 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 262 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Energie – dopis od starosty města Hlinska p. Krčila – Mikroregion, jehož součástí je i 

městys Včelákov, má vysoutěžené ceny energií na rok 2022 a 2023. Na dotaz pana 

Krčila bylo potvrzeno, že ceny energií platí i pro rok 2023. V současné době je cena 

energií na pětinásobku vysoutěžené ceny. 

- Bude zpracován projekt na fotovoltaiku na budovu školy a prodejny.  

- Přezkum – ve středu 14. 9. 2022 proběhne předaudit z PK 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Prodejna obce (Jednota) 

Předsedající informoval členy zastupitelstva městyse Včelákov o situaci kolem prodejny 

Jednota. Byla zaplacena 1. splátka kupní ceny a kupní smlouva byla předána k zavkladování 

na Katastrální úřad Chrudim. V současné době provozuje prodejnu firma Stárka.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k zjištění možností provozování prodejny.  

 

III – Informace k opravě silnice Včelákov - Miřetice  

Předsedající informoval zastupitelstvo obce o stavu prací ohledně opravy silnice Včelákov  - 

Miřetice. Stavba probíhá, do konce listopadu bude opravená část silnice k Bartoškám. Poté 

bude stavba zastavena z důvodu zimní údržby a znovu zahájena na jaře 2023, kdy bude 

dokončena stavba do Miřetic.  

 

 



Bod IV – Rozpočová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 5 a 6/2022.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 263 bylo schváleno. 

 

Bod V– Smlouvy ČEZ 

Předsedající požádal zastupitelstvo obce o schválení smluv: 

- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břememe a dohody o umístění stavby 

č. IV-12-2024817/SOBS VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupenou 

firmou Energomontáže Votroubek s. r.o. Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o lokalitu 

Hutě. 

 
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břememe a dohody o umístění stavby 

č. IE-12-2008793 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín,  zastoupenou firmou PEN – 

projekty energetiky, s.r.o. Pardubice. Jedná se o lokalitu Střítež.  
 

- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břememe a dohody o umístění stavby 

č. IV-12-2024240/Včelákov.par710/24,knn s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 

zastoupenou firmou ELMONT-P s.r.o. Miřetice. Jedná se o lokalitu Včelákov – 

Sušidla. 
 

- Smlouvy o zřízení věcného břememe – služebnosti č. IV-12-2021788/VB/1 s firmou 

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupenou firmou ELECTRO-COMP s.r.o. Česká 

Skalice. Jedná se o lokalitu Vyhnánov. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břememe a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024817/SOBS VB/01 s firmou ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, zastoupenou firmou Energomontáže Votroubek s.r.o. Rychnov nad 

Kněžnou.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 264 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břememe a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008793 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou firmou PEN – projekty energetiky, s.r.o. Pardubice. 



 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 265 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břememe a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024240/Včelákov.par710/24,knn  s firmou 

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupenou firmou ELMONT-P s.r.o. Miřetice.   

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 266 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o o zřízení věcného břememe – 

služebnosti č. IV-12-2021788/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupenou 

firmou ELECTRO-COMP s.r.o. Česká Skalice.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 267 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Smlouva VaK Chrudim a Vodárenská společnost Chrudim 

Předsedající požádal členy ZO o schválení Smlouvy o přípravě, výstavbě a budoucím 

provozování  se společnostmi VaK Chrudim a VS Chrudim. Jedná se o investiční akci 

„Projekt ZTV: kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení“ Vyhnánov.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o přípravě, výstavbě a budoucím 

provozování se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a společností Vodárenská 

společnost Chrudim, a. s. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 268 bylo schváleno 

 

Bod VII – Smlouva o poskytnutí dotace 

Předsedající informoval členy ZO o Smlouvě o poskytnutí investicní dotace z prostředků 

Pardubického kraje na akci  „DČOV – Babákov – PD“ a požádal o schválení této dotace. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ev. č. smlouvy 

OŽPZ/22/23550  na akci „DČOV – Babákov – PD“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 269 bylo schváleno 

 

 



Bod VIII – Výroční zpráva ZŠ Včelákov 

Předsedající předložil členům zastupitelstva ke schválení Výroční zprávu o činnosti ve 

školním roce 2021/2022. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 

2021/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 270 bylo schváleno 

 

Bod IX – Žádost o příspěvek 

Předsedající předložil členům zastupitelstva Žádost o příspěvek na provoz Domova seniorů 

Drachtinka pro rok 2022 a požádal o schválení příspěvku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje příspěvek na provoz Domova seniorů Drachtinka 

pro rok 2022 ve výši 5 000,- Kč.. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 271 bylo schváleno 

 

Bod X – Stavební pozemek na Hutích 

Předsedající informoval členy zastupitelstva, že stavební pozemek č. 5 na Hutích je volný – 

původní zájemce paní Marschallová i náhradník nemají o parcelu zájem. O parcelu projevil 

zájem pan Milan Žemlička. Bude vyps))áno nové výběrové řízení se stejnými podmínkami. 

 Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí uvolnění stavebního pozemku č. 5 na 

Hutích.  

 

Na závěr předsedající poděkoval všem zastupitelům městyse za jejich práci v minulém 

volebním období. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,20 hodin 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 9.  2022 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
 
 
 



Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 7. 9. 2022 

 
Petra Gregorová dne 7. 9. 2022 

 
Starosta Jan Pejcha dne 7. 9. 2022 

 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 7. 9. 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  

 


