
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 12. 12. 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 6. 12. 2022 do 12. 12. 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 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 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 36 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) Rozpočet městyse na rok 2023  

III) Rozpočet základní školy na rok 2023 

IV) Záměry č. 1 a 2/2022 

V) Dotace POV, komunikace Bystřice 

VI) OZV o místním poplatku za obec. systém odpad. hospod. 

VII) Rozpočtová opatření 

VIII) Poplatek z pobytu 

IX) Žádost o příspěvek 

X) Zhodnocení provozu ČOV a připojení nemovitostí 

XI) Směna pozemků 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Akce chodníky a zastávky BUS Na Hutích – stavba byla dokončena, kolaudace bude 

na jaře 2023 

- Akce ZTV Vyhnánov – ukončeno – kolaudace bude také na jaře 2023 

- Dne 24. 11. 2022 proběhl audit plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů“ společností BENE FACTUM a. s. pro společnost EKO-KOM a. s. 

Výsledek auditu: Při auditu nebyly shledány nedostatky.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Rozpočet městyse na rok 2023 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu městyse Včelákov na rok 2023 a návrh 

střednědobého výhledu městyse na roky  2024 - 2026. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu městyse na rok 2023 s celkovými 

příjmy ve výši 16.789.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 18.157.000,- Kč. Rozpočet se 

schvaluje jako schodkový se schodkem 1.368.000,- Kč. Schodek bude financován přebytky 

z minulých let (zůstatky na běžných účtech městyse). 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38 bylo schváleno. 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse 

Včelákov na roky 2024 - 2026. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39 bylo schváleno. 

 

Bod III – Rozpočet základní školy na rok 2023 

Předsedající navrhl schválit návrh rozpočtu základní školy Včelákov na rok 2023 a návrh 

střednědobého výhledu na roky  2024 - 2026. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh rozpočtu ZŠ Včelákov na rok 2023 

s celkovými příjmy 11.935.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 11.935.000,- Kč s dotací na 

provoz od zřizovatele ve výši 1.800.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 40 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu základní 

školy Včelákov na roky 2024 - 2026. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 41 bylo schváleno. 

 

IV – Záměry č. 1 a 2/2022  

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení záměr č. 1/2022 – prodej pozemků pro výstavbu 

rodinných domů – 2. část. Jedná se o pozemek č. 4, parc. č. 169/2 o výměře 915 m2 v K.Ú.  

Včelákov, oddělený Geometrickým plánem č. 325-1026/2022. Vlastníkem je dle LV 10001 

městys Včelákov. Cena je 300,- Kč za 1 m2.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 1/2022 – prodej pozemku č. 4,  parc. č. 

169/2 v K.Ú. Včelákov oddělený Geometrickým plánem č. 325-1026/2022 za předem 

stanovenou cenu 300,- Kč za 1 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 42 bylo schváleno. 

 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a ke schválení záměr č. 2/2022 – pronájem 

nemovitého majetku. Jedná se o pronájem nebytových prostor stavby č.p. 51 – objekt občanské 

vybavenosti (budova prodejny) nacházející se na pozemku parc. č. st.  1/2  v K.Ú. a obci 

Včelákov. Účelem nájmu je provozování prodejny potravin a domácích potřeb.    

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje záměr č. 2/2022 – pronájem nemovitého majetku 

– nebytových prostor - stavby č.p. 51 na pozemku parc. č.  st. 1/2 v K.Ú. a obci Včelákov na 

dobu neurčitou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 43 bylo schváleno. 

 

Bod V – Dotace POV, komunikace Bystřice 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o možnosti čerpat dotaci z POV na obnovu, 

údržbu a pořízení obecního majetku v užívání obce. Navrhl požádat o dotaci z POV na akce: 

- Fasáda hřbitovní zdi. Dotace se poskytuje ve výši max. 50 % nákladů. Předpokládaná 

cena akce je cca 320 tis. Kč. Městys požádá o dotaci ve výši 150 tis. Kč. 

- Oprava komunikace v místní části Bystřice. Předpokládaná cena akce je cca 1,5 mil. 

Kč. Městys požádá o dotaci ve výši 500 tis. Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na fasádu 

hřbitovní zdi ve výši 150 tis. Kč. 

 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 44 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na opravu místní 

komunikace v Bystřici ve výši 500 tis. Kč.  
 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 45 bylo schváleno. 

  

Bod VI – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o nutnosti schválit novou OZV o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu navýšení ceny poplatku o 100,- 

Kč jak pro občany s trvalým pobytem, tak pro majitele nemovitostí, ve kterých není hlášená 

k trvalému pobytu žádná osoba. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje novou OZV o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 46 bylo schváleno. 

 

 



Bod VII – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 10 a 11/2022.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2022. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Poplatek z pobytu 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na odpuštění části poplatku z pobytu 

z důvodu podpory podnikání v městysi. Navrhl snížit částku z 20,- Kč na osobu a den na 

polovinu.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje odpuštění části poplatku z pobytu ve výši 1/2 na 

osobu a den.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 48 bylo schváleno. 

 

Bod IX – Žádost o příspěvek 

Předsedající předložil členům zastupitelstva Žádost o příspěvek na provoz SeniorCentra 

Skuteč na rok 2023 a požádal o schválení příspěvku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje příspěvek na provoz SeniorCentra Skuteč na rok 

2023 ve výši 10 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 49 bylo schváleno 

 

Bod X – Zhodnocení provozu ČOV a připojení nemovitostí 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o provozu ČOV a o připojování nových 

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

aby doložili způsob likvidace kalů.   

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu a Mariána Štveráka ke kontrole 

potvrzení o nakládání s kaly u nepřipojených nemovitostí. 

 

 



Bod XI – Směna pozemků 

Předsedající požádal členy zastupitelstva o pověření k jednání s Dr. Počepcovem o prodeji či 

směně jeho pozemku parc. č. 638 v K.Ú Včelákov o výměře 248 m2. Jedná se o pozemek, 

který vede přes cestu u hřbitova.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov pověřuje starostu k jednání s Dr. Počepcovem ohledně 

prodeje či směny pozemku parc. č. 638 v K.Ú. Včelákov. 

 
 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,10 hodin 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 12.  12. 2022 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Mgr. Roman Pacetti dne 12. 12. 2022 

 
Petra Gregorová dne 12. 12. 2022 

 
Starosta Jan Pejcha dne 12. 12. 2022 

 
 
 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 12. 12. 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  

 


