
Městys Včelákov 

Zastupitelstvo městyse Včelákov 

 

Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, 

konaného dne 27. 2. 2023, 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 20. 2. 2023 do 27. 2. 2023. 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 Petru Gregorovou 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 Petru Gregorovou a Mariána 

Štveráka a zapisovatelem Ing. Ilonu Mlynářovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 50 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 potravin Včelákov  

III) Rozpočtová opatření 

IV) Smlouva s VaK Chrudim 

V) Zastupování obce na valné hromadě VaK 

VI) Pozemky 

VII) Smlouva o zřízení věcného břememe 

VIII) Schválení účetní závěrky ZŠ Včelákov 

IX) Memoriál Josefa Šťulíka 

X) Knihovna Chrudim 

XI) Prominutí nájmu hostince za leden-duben 2023 

XII) Pozemky u hřbitova 

XIII) Žádost SDH Příkrakov 

XIV) Mateřská škola 

XV) Stížnost na poškozování cest 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 51 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod I – Zpráva starosty  

Starosta informoval členy zastupitelstva: 

- Silnice Včelákov – Miřetice – práce budou zahájeny 20. 3. 2023 a ukončeny  

- 31. 7. 2023. V tomto období bude úplná uzavírka této části komunikace 

- Situace ohledně opatrovance paní Zuščákové – s Charitou Nové Hrady byla dohodnuta 

péče – každodenní dovoz obědů, praní prádla. Současně s tím je i každodenní kontrola 

paní Zuščákové – zda je v pořádku apod. Na tuto službu bude čerpán příspěvek na 

péči, kterou obecní úřad dostává od Úřadu práce.  

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty.  
 

Bod II – Prodejna potravin Včelákov 

Předsedající informoval členy zastupitelstva městyse Včelákov o situaci kolem prodejny 

potravin. Nájemní smlouva zatím nebyla ze strany CONSTAR bac s.r.o. podepsaná. Nájem se 

fakturuje v původní výši.  

Je třeba zjistit, kde je největší spotřeba elektřiny (dát posoudit odborníkovi). Do příštího 

zasedání zastupitelstva si zastupitelé rozmyslí, kam by měly směrovat investice. 

Starosta byl pověřen zjistit na kraji podmínky dotace na provoz prodejny (dotace se proplácí 

zpětně po ukončení roku). 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí situaci v prodejně. 



 

Bod III – Rozpočtová opatření 

Předsedající předložil členům zastupitelstva rozpočtová opatření č. 1 a 2/2023.  

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2023. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Smlouva s VaK Chrudim a VS Chrudim 

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o přípravě, výstavbě a budoucím 

provozování. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce mezi investorem, budoucím 

vlastníkem a budoucím provozovatelem při přípravě a realizaci stavby vodovodního řadu jako 

součást investiční akce „Včelákov – vodovodní řad a kanalizační stoka pro plánovanou 

zástavbu RD – I. stavba“. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o přípravě, výstavbě a budoucím 

provozování.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 53 bylo schváleno. 

 

Bod V – Zastupování obce na valné hromadě VaK Chrudim 

Starosta přednesl zastupitelstvu požadavek VaK Chrudim k delegování zástupce obce do 

dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a. s. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov deleguje jako člena dozorčí rady společnosti Vodovody a 

kanalizace Chrudim, a. s., IČO 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, 

jejímž je akcionářem, pana Mariána Štveráka, nar. 28. 10. 1991, bytem Včelákov, Bystřice 

čp. 23. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 54 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov navrhuje jako člena dozorčí rady společnosti Vodovody a 

kanalizace Chrudim, a. s., IČO 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim,  

pana Mariána Štveráka, nar. 28. 10. 1991, bytem Včelákov, Bystřice čp. 23. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 



Usnesení č. 55 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Pozemky  

Záměr č. 1/2022 

Starosta informoval ZO o přijatých žádostech na koupi pozemku č. 4, parc. č. 169/2 o výměře 

915 m2. Byly doručeny 3 žádosti (p. Milan Žemlička, pí. M. Šumpíková, p. Jan Pejcha). 

Zastupitelé byli seznámeni s těmito žádostmi. Rozhodnutí o přidělení bude učiněno na příštím 

zasedání. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí žádosti o koupi pozemku č. 4, parc. č. 169/2 

o výměře 915 m2. 

Hutě 

Na Hutích už jsou sítě v zemi, dnes se začíná veřejné osvětlení a elektřina (ČEZ). Do léta by 

mělo být hotovo. Vlastníci parcel již mohou začít s výstavbou rodinných domů.  

 

Vyhnánov 
Dne 28. 2. 2023 bude připojeno nové odběrné místo (ČEZ). 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí stav stavebních prací na Hutích a připojení 

nového odběrného místa ve Vyhnánově. 

 

Bystřice 
Návrh geom. plánu na odprodej pozemku panu Eriku Tomkovi 

 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí návrh geom. plánu na odprodej pozemku 

panu Eriku Tomkovi. 

 

Bod VII – Smlouva o zřízení věcného břemene  

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

věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2015120/SOBS VB/01 s firmou ČEZ 

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

Kněžnou.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2015120/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. 56 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Schválení účetní závěrky ZŠ Včelákov 



Předsedající předložil členům zastupitelstva obce výkazy ZŠ Včelákov k 31. 12. 2022 a navrhl 

schválit účetní závěrku ZŠ Včelákov za rok 2022 a výsledek hospodaření ve výši 7 028,34 Kč 

převést do rezervního fondu. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje účetní závěrku ZŠ Včelákov za rok 2022 a 

převod výsledku hospodaření ve výši 7 028,34 do rezervního fondu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 57 bylo schváleno. 

 

Bod IX – Memoriál Josefa Šťulíka 

Předsedající informoval zastupitele obce o žádosti Památníku Lidice o poskytnutí finančního 

daru ve výši 10 000,- na zajištění přespolního běhu „Memoriál Josefa Šťulíka“, který 

uskuteční 11. 4. 2023.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje finanční dar ve výši 7 000,- Kč na zajištění 

přespolního běhu „Memoriál Josefa Šťulíka“.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 

Bod X – Knihovna Chrudim 

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Chrudim – Městská knihovna Chrudim 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim s finančním příspěvkem 2 000,- Kč.   

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 59 bylo schváleno. 

 

Bod XI – Prominutí nájmu hostince za leden-duben 2023 

Předsedající předložil členům zastupitelstva žádost paní Čechalové o prominutí nájmu 

hostince za leden – duben letošního roku.   

 
 
 
Návrh usnesení: 

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

2023. 

 



Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 60 bylo schváleno. 

 

Bod XII – Pozemky u hřbitova  

Předsedající informoval ZO o jednání s panem Plačkem ohledně pozemků u hřbitova. Pan 

Plaček na pozemcích nic budovat nechce, chce je pouze díky změně územního plánu zhodnotit 

a prodat.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Včelákov zamítá žádost pana Plačka na změnu územního plánu. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 61 bylo schváleno. 

 

Bod XIII – Žádost SDH Příkrakov 

Předsedající informoval ZO o žádosti SDH Příkrakov o poskytnutí vozidla  VW Transportér, 

který je v majetku městyse Včelákov pro využívání SDH Příkrakov. Vozidlo bylo SDH 

nabídnut cca před 3 roky. Dnes toto vozidlo využívá obec pro převoz sekaček, křovinořezů a 

spidera. Starosta navrhuje možnost půjčování tohoto vozidla na závody mladých hasičů. 

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí, že obec bude vozidlo VW Transportér 

půjčovat dle potřeby SDH Příkrakov pro přepravu mladých hasičů na závody. 

 

Bod XIV – Mateřská školka 

Předsedající informoval zastupitele o problémech s mateřskou školkou a o tlaku na zřízení 

mateřské školy ve Včelákově. Navrhl zakoupení tzv. kontejnerové mateřské školky a požádal 

ZO o zvážení do příštího zastupitelstva. Pokud by se o zřízení MŠ reálně uvažovalo od 

1. 9. 2024, je nutné začít řešit legislativu s tím spojenou (Mgr. Prodělal). 

 
Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí požadavek na zřízení mateřské školky. 

 

Bod XV – Stížnost na poškozování cest  

Předsedající informoval ZO o stížnosti spoluobčanů na poškozování obecní cesty rodinou 

Zlesákových z Bystřice. Zlesákovi kácí kůrovcový les a dřevo vozí po obecní cestě tak, že ji 

poškozují. Dne 28.2.2023 s nimi má starosta v 9 hodin schůzku. Cílem bude dohodnout, že 

musí cestu po dokončení prací uvést do původního stavu.  

Zastupitelstvo městyse Včelákov bere na vědomí zprávu starosty o poškozování cest v 

Bystřici. 
 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18,30 hodin 



 
 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2023 

Zapisovatel: Ing. Ilona Mlynářová 

 
 
 
 
Ověřovatelé: 

Petra Gregorová dne 27. 2. 2023 

 
Marián Štverák dne 27. 2. 2023 

 
Starosta Jan Pejcha dne 27. 2. 2023 

 
 
 
 
 
 
         Razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

Zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov dne 27. 2. 2023 – 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  

 


