
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 8. 11. 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 1. 11. 2022 do 8. 11. 2022. Současně byla 

zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).   

 
 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Romana Pacetti a Mariána Štveráka 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 

Mariána Štveráka a zapisovatelem Ing. Ilonu Mlynářovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17 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) Volba členů výborů a stanovení výše jejich odměny za výkon funkce  

III) Prodejna potravin Včelákov 

IV) Dotace POV, hasiči, komunikace Bystřice 

V) Návrh rozpočtu na rok 2023 

VI) Zhodnocení provozu ČOV a připojení nemovitostí 

VII) Rozpočtová opatření 

VIII) Cena stočného na rok 2023 

IX) Jednací řád 

X) Plán inventur na rok 2022 

XI) Žádost o sponzorský dar 

XII) Smlouva s ČEZ 

XIII) Pověření starosty – VaK Chrudim 

XIV) Školská rada 

XV) Navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

XVI) Dopis od manželů Slaninových 

XVII) Elektromontážní práce 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Prodej posledního pozemku na Hutích – na webových stránkách bude zveřejněna 

informace o prodeji pozemku č. 5 a o možnosti podat si žádost o koupi tohoto 

pozemku 

- Silnice Včelákov – Miřetice – práce budou ukončeny 14. 11. 2022, od 15. 11. 2022 

bude zahájen plný provoz včetně nového jízdního řádu pro autobusy 

- Situace ohledně opatrovance paní Zuščákové – 3.11.2022 v 9.00 hodin proběhlo 

kontrolní šetření v domě paní Zuščákové s cílem zjistit, zda se situace od minulého 

šetření ÚP zlepšila. Bohužel ke zlepšení nedošlo, pouze byl zajištěn dovoz obědů. 

Výsledkem šetření bylo umístit paní Zuščákovou do SeniorCentra nebo zajistit péči 

Charity. 

- Člen finančního výboru p. M. Žemlička písemně oznámil, že se vzdává případných 

nominací do výborů a do školské rady.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

 

 



 

Bod II – Volba členů výborů a stanovení výše jejich odměny za výkon funkce 

Navrhování kandidátů na funkci členů finančního výboru:  

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhů na funkci členů finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

- David Blažek 

- Jaroslav Coufal  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem finančního výboru pana Davida Blažka. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem finančního výboru pana Jaroslava Coufala   

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci členů kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhů na funkci členů kontrolního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  

- Marián Štverák 

- Libor Kekula 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem kontrolního výboru pana Mariána Štveráka. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem kontrolního výboru pana Libora Kekulu. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci členů sociálního výboru:  

Předsedající vyzval předsedu sociálního výboru k podání návrhů na funkci členů sociálního 

výboru. Byly podány následující návrhy:  



- Anežka Culková 

- Edita Princ Chvojková 

- Helena Slavíková 

- Mgr. Jiřina Pražanová 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru paní Anežku Culkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru paní Editu Princ 

Chvojkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru paní Helenu Slavíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov volí členem sociálního výboru Mgr. Jiřinu Pražanovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům výborů byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona 

o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, poskytována odměna ve stávající výši 500,-Kč, a to ode dne zvolení 

do funkce.  

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 

neuplatnili žádná stanoviska. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru obce ve stávající výši 

500,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 27 bylo schváleno. 

 

III – Prodejna potravin Včelákov  

Předsedající informoval členy zastupitelstva městyse Včelákov o situaci kolem prodejny 

potravin ve Včelákově. Nájemní smlouva zatím nebyla uzavřená, a proto platí stávající nájemní 

smlouva. Stávajícímu pronajímateli bylo odpuštěno nájemné za červenec – říjen. Od listopadu 

bude platit nájemné dle původní nájemní smlouvy. Od 1. 1. 2023 bude uzavřena nová nájemní 

smlouva s firmou CONSTAR bac s. r. o. Včelákov.  



Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí návrh nájemní smlouvy s firmou 

CONSTAR bac s. r. o. Včelákov. 

 

Bod IV – Dotace POV, hasiči, komunikace Bystřice 

Předsedající navrhl členům zastupitelstva požádat krajský úřad o dotaci z POV na opravu 

hřbitovní zdi. Dotace se poskytuje ve výši max. 50 % nákladů. Pokud bude vypsána dotace pro  

JSDH, starosta rovněž podá žádost.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí, aby starosta podal žádost o dotaci z POV 

na opravu hřbitovní zdi a o dotaci pro JSDH. 

 
Předsedající informoval členy zastupitelstva o stavu komunikací v Bystřici.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu a člena zastupitelstva pana Mariána 

Štveráka k jednání s panem Erikem Tomkem ohledně směny pozemku u rodinného domu 

čp. 8. Zároveň pozvou pana Tomka na pracovní schůzku zastupitelstva. 
 

Bod V – Návrh rozpočtu na rok 2023 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu městyse Včelákov na rok 2023 se 

zapracovanými úpravami dle jejich požadavků z pracovní schůzky zastupitelstva. Do rozpočtu 

budou zapracovány i nové návrhy a návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu budou 

zveřejněny na úřední desce. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý 

výhled rozpočtu a souhlasí s jejich zveřejněním. 

 

Bod VI – Zhodnocení provozu ČOV a připojení nemovitostí 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o provozu ČOV a o připojování nových 

nemovitostí. Bude provedena kontrola nepřipojených nemovitostí a majitelé budou vyzváni, 

aby doložili způsob likvidace kalů.   

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí informaci o provozu ČOV a napojení 

dalších nemovitostí. 

 

Bod VII – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9/2022.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

 



Bod VIII – Cena stočného na rok 2023 

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

2023. Dle výpočtů T. Vlčkové by se cena měla pohybovat v rozmezí 37,92 až 42,13 Kč za m3 

+ DPH.  Starosta navrhl cenu 40,- Kč/m3 + DPH v platné výši (10 %). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje novou cenu stočného ve výši 40,-  Kč bez DPH 

dle předloženého výpočtu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 29 bylo schváleno. 

 

Bod IX – Jednací řád  

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Jednací řád Zastupitelstva městyse Včelákov a 

požádal o schválení.   

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse Včelákov. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

 

Bod X – Plán inventur na rok 2022 

Předsedající navrhl za členy hlavní inventarizační komise za majetek městyse: 

- starostu Jana Pejchu 

- zastupitele Petru Gregorovou 

- člena kontrolního výboru Libora Kekulu 

- člena kontrolního výboru Mariána Štveráka 

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

- starostu hasičů Jana Pejchu 

- člena JSDHO Včelákov Libora Doležala 

- člena JSDHO Včelákov Mariána Štveráka 

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

- ředitele školy Mgr. Jaroslava Prodělala 

- učitele školy Mgr. Romana Pacetti 

- učitelku školy Mgr. Jiřinu Pražanovou 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje plán inventur za rok 2022 s těmito členy inventarizačních 

komisí: 

 



                   - za majetek městyse:             Jan Pejcha 

       Petra Gregorová 

       Libor Kekula 

                                                                                  Marián Štverák   

 

 

- za majetek ve správě hasičů:       Jan Pejcha 

     Libor Doležal 

     Marián Štverák 

 

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

 Mgr. Roman Pacetti 

 Mgr. Jiřina Pražanová 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 

Bod XI – Žádost o sponzorský dar  

Předsedající předložil zastupitelstvu žádost sportovního klubu Matuláci Včelákov o 

sponzorský příspěvek či dar a požádal zastupitelstvo o schválení daru pro sportovní klub 

Malutáci Včelákov. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje dar pro sportovní klub Matuláci Včelákov ve výši 

2 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

 

Bod XII – Smlouva s ČEZ 

Předsedající požádal zastupitelstvo obce o znovu schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene 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. Smlouva již byla schválená dne 7. 9. 2022 usnesením č. 265/2022. 

Vzhledem k tomu, že v původní smlouvě došlo ze strany ČEZ Distribuce, a. s. k tiskové chybě, 

je nutné tuto smlouvu znovu schválit. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

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

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

ruší usnesení č. 265/2022 ze dne 7. 9. 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33 bylo schváleno. 



 

Bod XIII – Pověření starosty – VaK Chrudim 

Předsedající informoval zastupitele, že z důvodu voleb do ZO je nutné znovu pověřit starostu 

zastupováním městyse Včelákov na všech jednáních týkajících se společnosti VaK Chrudim 

a.s. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo pověřuje starostu zastupováním městyse Včelákov na všech jednáních 

týkajících se společnosti VaK Chrudim a.s., pocelé volební období. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 34 bylo schváleno 

 

Bod XIV – Školská rada 

Ředitel místní základní školy informoval zastupitelstvo městyse Včelákov o nutnosti zvolit 

nového člena školské rady za městys za pana Miloslava Žemličku, který odstoupil. Byl navržen 

Libor Doležal.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí nového člena školské rady. 
 

Bod XV – Navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

Předsedající informoval zastupitele o nutnosti navýšit místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství o 100,- Kč a to jak pro osoby s trvalým pobytem, tak pro rekreační 

objekty. Důvodem je navýšení ceny za svoz, třídění, recyklaci a odstranění odpadu ze strany 

Technických služeb Hlinsko do 20 %. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí navýšení místního poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství o 100,- Kč a pověřuje starostu přípravou nové OZV. 
 

Bod XVI – Dopis od manželů Slaninových 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o dopisu, který byl zaslán na Městys Včelákov 

manžely Slaninovými. V první části dopisu žádají v případě výstavby parkoviště na pozemku, 

který je nyní v jejich vlastnictví, 6 označených parkovacích míst. Ve druhé části dopisu žádají 

o odstranění 2 stromů, které zasahují na jejich pozemek. Jedná se o lípu a buk. Zastupitelstvo 

městyse navrhuje požádat znalce pí. Koberovou, aby posoudila stav stromů a navrhla řešení.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k jednání s pí. Koberovou. 

 

Bod XVII – Elektromontážní práce 

Člen zastupitelstva Libor Doležal požádal členy zastupitelstva o schválení, že bude i nadále 

zajišťovat pro městys veškeré elektromontážní práce.  

 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje, aby Libor Doležal zajišťoval pro městys Včelákov veškeré 

elektromontážní práce.  



 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,35 hodin 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 11. 2022 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 8. 11. 2022 

 
Marián Štverák dne 8. 11. 2022 

 
Starosta Jan Pejcha dne 8. 11. 2022 

 
 
 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 8. 11. 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  

Marián Štverák  

 


