Zápis ze 43. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 11.1.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ze 42. zasedání ZO
4. Zpráva o daňových příjmech za rok 2017
5. Zpráva o naplnění rozpočtu roku 2017
6. Rozpočtová opatření č. 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017
a rozpočtové opatření č. 1/2018 (na vědomí)
7. Výpůjčka pozemku parc. č. 792/15 v k.ú. Včelná za účelem realizace stavby dálnice
8. Zprávy místostarostů obce
9. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
10. Různé
11. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
2) Antonín Krajčír
(přišel při projednávání bodu 7)
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Karel Pokorný
5) Ing. Stanislav Pražák
6) Miroslava Stránská
7) Michal Šlinc
8) Roman Zajíček – místostarosta

Omluvení zastupitelé:
 Ing. Jarmila Mandžuková

Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 4 hostů dle prezenční listiny

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
Z jednání se pořizuje neveřejný zvukový záznam k případné kontrole zápisu.
1. Zasedání zahájil místostarosta Mgr. Kamil Feitl. Přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
je při 7 přítomných usnášeníschopné.
Předsedající navrhuje rozšířit program bodu 6 o rozpočtová opatření č. 31/2017 a 1/2018.
S tímto doplněním program jednání schválen 7 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Michal Šlinc, Miroslava Stránská
3. Kontrola usnesení ze 42. zasedání:
K usnesení č. 1/42/2017 – dodatek uzavřen
K usnesení č. 2/42/2017 – smlouva uzavřena
K usnesení č. 3/42/2017 – dodatek uzavřen
K usnesení č. 6/42/2017 – rozpočet zveřejněn
K usnesení č. 10/42/2017 – vyhláška vyhlášena na úřední desce a zaslána ke kontrole min. vnitra
K usnesení č. 11/42/2017 – smlouva čeká na podpis druhé strany
K usnesení č. 12/42/2017 – inventarizace probíhá
K usnesení č. 11/42/2017 – odměny vyplaceny
4. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl podává zprávu o daňových příjmech za prosinec 2017: 2,29 mil. Kč.
Loni to bylo o 110 tis. Kč méně. Celkové daňové příjmy za rok 2017 činily 19,97 mil. Kč. V roce
2016 to bylo o 2,26 mil. Kč méně.
5. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl podává zprávu o naplnění rozpočtu obce k 31.12.2017. Příjmy
naplněno 26,10 mil. Kč z rozpočtovaných 26,12 mil. Kč (99,9 %), výdaje naplněno 30,94 mil. Kč
z rozpočtovaných 31,49 mil. Kč (98,3 %). Stav prostředků na účtě obce je 25,3 mil. Kč.
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6. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 27/2017, jímž
se navyšují výdaje o 184.482 Kč (především odvoz zeminy ze Čtyřech chalup, vyšší náklady
na bioodpad, nákup párty stanu, mikrofonů a mix pultu).
Dále informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 28/2017, jímž se navyšují příjmy o 517.515 Kč
(vyšší výběr DPH) a výdaje o 141.000 Kč (odvoz zeminy).
Dále informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 29/2017, jímž se snižují příjmy o 92.304 Kč
(především převody mezi vlastními účty) a výdaje se snižují o 1.359.621 Kč (např. nedočerpané
výdaje za plyn a elektřinu, nečerpané výdaje na park za OÚ aj.).
Dále informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 30/2017, jímž se zvyšují příjmy o 527.722 Kč
(především daň z příjmu právnických osob) a výdaje se snižují o 80.370 Kč (především
nedočerpané výdaje na kanalizaci v Lesní kolonii).
Dále informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 31/2017, jímž se zvyšují příjmy o 27.894 Kč
(především poplatky za vynětí půdy ze ZPF) a výdaje se snižují o 9.143.725,92 Kč (především
zatím nedočerpané výdaje na rozšíření MŠ).
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017 a 31/2017
na vědomí.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl dále informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 1/2018, se zvyšují
příjmy o 24.500 Kč (obdržená dotace na volbu prezidenta) a výdaje se zvyšují o 42.027 Kč
(především výdaje na volby). Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 1/2018 na vědomí.
7. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje návrh smlouvy od Ředitelství silnic a dálnic o výpůjčce
9 m2 lesního pozemku parc. č. 792/15 v k.ú. Včelná pro stavbu dálnice.
Roman Zajíček se táže, zda obec může dávat majetek do výpůjčky bezplatně. Ostatní zastupitelé
jsou názoru, že ano. Ing. Karel Pokorný navrhuje, aby obec zkontrolovala, zda této smlouvě
odpovídá skutečný rozsah užívání obecních pozemků ke stavbě dálnice.
Návrh usnesení č. 1/43/2018: " Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr výpůjčky lesního
pozemku parc. č. 792/15 o výměře 9 m2 státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic
a dálnic ČR." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
8. Zprávy místostarostů obce:
a) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o probíhající přípravě volby prezidenta republiky.
b) Místostarosta Roman Zajíček informuje o dokončovacích pracích na rozšíření MŠ, včetně
instalace venkovních herních prvků.
9. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
a) Předseda finančního výboru Antonín Krajčír a místostarosta Mgr. Kamil Feitl informují obecně
o nových možnostech v odměňování zastupitelů.
b) Za komisi územního rozvoje Michal Šlinc informuje o předpokládaných termínech územního
rozhodnutí a stavebního povolení na cyklostezku ve Včelné, též s ohledem na podmínky
dotace na pořízení projektové dokumentace.
Dále představuje žádost Ing. Filipa Dudy o vyjádření obce k projektu řadovky v k.ú. Boršov
nad Vltavou, napojených částečně na infrastrukturu obce Včelná. Zástavba bude napojena
na včelenský vodovod a kanalizaci a část vybudované komunikace bude na katastru obce
Včelná, což může způsobit obci Včelná závazky.
Místostarosta Roman Zajíček by požadoval, aby obec Boršov nad Vltavou nabídla obci Včelná
nějakou úplatnou smlouvu. Michal Šlinc však upozorňuje, že žadatelem není obec Boršov,
ale soukromý žadatel.
Mgr. Kamil Feitl navrhuje smluvně ošetřit, aby se obec Boršov starala o vybudovanou
komunikaci na k.ú. Včelná, a obec Včelná vlastnicky získala pozemek pod plánovanou točnou.
Michal Šlinc dále navrhuje požadovat návrh úplatné smlouvy o připojení vodovodu
a kanalizace. Zastupitelé se shodli na podmínkách, které předloží žadateli o vyjádření
ke stavbě.
Michal Šlinc dále představuje žádost společnosti T-Mobile na instalaci vysílače na pozemku
obce u budoucí Jižní tangenty. Probíhá diskuze, zda je to pro obec zajímavé, nebo je zájem
spíše toto nepovolovat.
Michal Šlinc uvádí, že případné hygienické limity posuzuje stavební úřad a není na obci toto
řešit. Pozemky vedle tangenty jsou dle něho jinak nevyužitelné, a pokud místo za náležité
nájemné neposkytne obec, poskytne jim je jiný vlastník v lokalitě.
Michal Šlinc dále informuje, že se bude dne 17.1.2018 konat jednání o Jižní tangentě. Obec
by možná mohla vznést ještě nějaké požadavky. Zastupitelé vidí jako možné zlepšení poměrů
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pro cyklisty provedení mimoúrovňového křížení nájezdu na cyklolávku se silnicí. Dle Michala
Šlince však takový požadavek měl zaznít spíše již ve vyjádření obce k územnímu řízení.
c) Předsedkyně kulturní komise Miroslava Stránská informuje o připravovaném obecním plesu.
Probíhá diskuze o přidělení letošní Ceny obce.
10. Různé:
a) Místostarosta Roman Zajíček sděluje, že poptá cenu za zřízení veřejného osvětlení
u volejbalového hřiště a u dětského hřiště.
b) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že byly podány žádosti o krajské granty na kanalizaci
v ulici Nová, na posílení tlaku vody na Hraničkách a na kulturní akce.
c) Antonín Krajčír informuje, že přehlcenost kontejnerů na odpady před bytovkami v ulici
Pod Tratí, o které informoval minule, je již uspokojivě vyřešena.
d) Miroslava Stránská informuje, že v lokalitě pod tratí řešila policie střelbu ze vzduchovky
na kočku.
e) Přítomný host Petr Voves uvádí, že komunikace na Roudné by chtěla projet technickými
službami, zhodnotit její stav a vyspravit díry.
f) Antonín Krajčír uvádí, že by zredukoval počty členů v některých komisích, pokud nejsou činní.
Mgr. Kamil Feitl zváží úpravu ve složení komisí.
g) Ing. Karel Pokorný informuje, že se měli na jednání zastupitelstva dostavit zástupci Lesů
a rybníků města České Budějovice ohledně možnosti správy obecních lesů, ale
z mimořádných důvodů se dostavit nemohou. Domluveno, že místo toho vedení obce Včelná
učiní návštěvu u této firmy.
h) Ing. Stanislav Pražák uvádí, že lidem vadí, že byl po 20. hodině zrušen využívaný spoj MHD.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že tyto autobusy nebyly zrušeny, ale nahrazeny autobusy GW
BUS. Probíhá diskuze o zkušenostech s těmito autobusy. Není zcela jasné, zda senioři starší
70 let musejí v těchto autobusech platit jízdné. Ing. Karel Pokorný podal na toto dotaz k
provozovateli.
i) Termín dalšího zasedání zastupitelstva předběžně stanoven na 8. února 2018 od 18 hodin.
11. Diskuze: —
Zasedání ukončeno v 19:09 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 11. - 15.1.2018.

Ověřovatelé:

Místostarosta:

Michal Šlinc

..............................................

Miroslava Stránská

..............................................

Mgr. Kamil Feitl

..............................................
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