Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 19.11.2018 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání dne 5. 11. 2018
4. Zpráva o daňových příjmech k 31. 10. 2018
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 10. 2018
6. Rozpočtové změny na vědomí – č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32/2018
7. Schválení rozpočtové změny č. 33/2018
8. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva
9. Schválení vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
11. Volba členů finančního výboru
12. Volba členů kontrolního výboru
13. Schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva – členů výborů a komisí
14. Žádost o oddílu metané SK Včelná o příspěvek na účast v Evropském poháru
15. Žádost o příspěvek na provoz základní organizace Českého svazu včelařů
16. Příprava rozpočtu na rok 2019
17. Zprávy starostky obce
18. Zprávy místostarostů obce
19. Zprávy předsedů výborů
20. Různé
21. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl
2) Ing. Bc. Karel Koktavý
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Jarmila Mandžukova
5) RNDr. Ivo Nesrovnal – přišel
při projednávání bodu 7
6) JUDr. Ivana Rygálová
7) Ing. Iva Smudková
8) Miroslava Stránská
9) Michal Šlinc

Omluvení zastupitelé:


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

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
Z jednání pořizován neveřejný zvukový záznam k případné kontrole zápisu.
1. Zasedání zahájila starostka Miroslava Stránská. Přivítala přítomné, konstatovala,
že zastupitelstvo je při 8 přítomných zastupitelích usnášeníschopné.
Přítomný host p. Kaňková žádá, aby se zastupitelé představili, že některé nezná.
Starostka tedy jmenovitě představuje jednotlivé zastupitele.
Dále dává ke schválení program jednání, jak byl rozeslán s pozvánkou. Program jednání schválen
jednohlasně.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje Michala Šlince a Ing. Bc. Karla Koktavého.
3. Starostka seznamuje s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo.
4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech k 31.10.2018. Za září a říjen 2018 činily daňové
příjmy 3,47 mil. Kč, což je oproti stejnému období minulého roku o 460 tis. Kč více. Od počátku
roku jsou příjmy vyšší již o 2,98 mil. Kč.
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5. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu k 31.10.2018. Příjmy naplněny z 91 % (40,0 mil. Kč),
výdaje ze 60 % (23,4 mil. Kč). Stav na účtě je 41,8 mil. Kč.
6. Starostka informuje, že bylo schváleno rozpočtové opatření č. 25/2018, jímž se navyšují výdaje
o 171.500 Kč (především vyšší náklady na svoz papíru a plastů).
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 26/2018, jímž se navyšují výdaje o 149.345 Kč
(především vyšší náklady na svoz bioodpadů a nákup pozemků).
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 27/2018, jímž se navyšují příjmy o 50.000 (především
dotace na volby) a výdaje o 44.609 Kč (především výdaje na volby).
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 28/2018, jímž se snižují příjmy o 12.820.415,50
(především oprava chyby: 2x do rozpočtu zahrnutá dotace 14,4 mil. Kč, dále vyšší daňové výnosy)
a zvyšují výdaje o 620 Kč (zákonné pojištění zaměstnanců).
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 29/2018, jímž se mění jedna rozpočtová položka
na paragrafu 2321 beze změny objemu financí.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 30/2018, jímž se navyšují příjmy o 2.000 Kč (příjmy z
inzerce) a výdaje snižují o 5.354.210,60 Kč (především nečerpané výdaje na přístavbu MŠ).
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 31/2018, jímž se navyšují výdaje o 48.000 Kč
(na dopravní obslužnost).
Dále schválila rozpočtové opatření č. 32/2018, jímž se navyšují příjmy o 185.096 Kč (především
vyšší daň z hazardních her, úhrada věcných břemen na obecních pozemcích a platby Eko-komu)
a výdaje o 34.500 Kč (vyšší spotřeba elektřiny v MŠ o 10 tis. Kč, pohonných hmot o 10 tis. Kč,
vybavení kanceláře o 12 tis. Kč).
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32/2018 na vědomí.
7. Starostka představuje návrh rozpočtového opatření č. 33/2018, jímž se snižují výdaje o 208.500 Kč
(rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu).
Ing. Jarmila Mandžuková se táže, pro koho je odchodné v rozpočtové změně uvedené.
Starostka odpovídá, že pro druhého místostarostu v minulém zastupitelstvu Romana Zajíčka.
Návrh usnesení č. 1/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č.
33/2018 se snížením výdajů o 208.500 Kč." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel
(RNDr. I. Nesrovnal).
8. Starostka představuje upravené znění Jednacího řádu zastupitelstva obce.
Upraveno bylo především pořizování audiozáznamu.
Ing. Iva Smudková upozorňuje na nesoulad zákonného požadavku na zasedání jednou za
3 měsíce, přičemž jednací řád uvádí jednou za 2 měsíce. Zda je to tak schválně.
Starostka odpovídá, že ano, jednací řád předepisuje větší četnost zasedání.
Návrh usnesení č. 2/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Jednací řád
Zastupitelstva obce Včelná." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Ing. Iva Smudková by uvítala plán zasedání zastupitelstva dopředu.
Starostka odpovídá, že spíše v průběhu roku nastává potřeba svolat zastupitelstvo k určitému
datu.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že na rok dopředu si nemůže svůj čas plánovat.
Zastupitelé se dohodli, že se termíny zasedání by se měly směřovat nejlépe na pondělky od 19
hodin. Kalendář zasedání stanoven nebyl.
9. Starostka představuje upravenou vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Ing. Iva Smudková uvádí, že měla v plánu směrnici přepracovat. Kontrolní výbor, kterému
předsedá, by vypracoval návrh nové směrnice a vzory dokumentů. I když jsou to zakázky malého
rozsahu, měla by být dodržena analogie se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nestihla však
rozeslat nový návrh 7 dní předem k prostudování.
Mgr. Kamil Feitl navrhuje tuto směrnici schválit, a na příštím zasedání ji případně změnit.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že by vzory obchodních smluv neutvářela, neboť dodavatelé sami
do výběrových řízení dodávají návrhy smluv.
Ing. Iva Smudková uvádí, že je obvyklé, že zadavatel poskytuje návrh smlouvy, podle kterého
zájemci smlouvu zpracují.
Mgr. Kamil Feitl upozorňuje, že by někdy nebylo možné vnutit vlastní smlouvu velké firmě jako
např. Skanska, která má své právníky, kteří smlouvy připravují.
Ing. Iva Smudková uvádí, že má detailní návrhy na doplnění. Ve směrnici chybí např. upravení
zadávání zakázek v rámci dotačních fondů, zveřejňování smluv, kde audit před časem vytýkal
pochybení, výběrová kritéria, apod. Mohlo by se tím předejít případným kolizím.
Starostka namítá, že neschválení směrnice by znamenalo zastavení vyřizování zakázek, jako
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aktuálně potřebný nákup výpočetní techniky, výběr dodavatele energií, apod.
JUDr. Ivana Rygálová je pro schválení směrnice stávající, a zároveň by si nechala poslat podklady
od paní Smudkové.
Přítomný host a bývalý místostarosta Roman Zajíček namítá, že v provádění obecních veřejných
zakázek audit nenacházel nějaká závažná pochybení, jak by mohlo vyznít ze slov paní Smudkové.
S Ing. Ivou Smudkovou se posléze shodují, že v minulých letech byly výtky např. včasného
nezveřejnění smlouvy na profilu zadavatele, které byly napraveny.
Dáno hlasovat o schválení směrnice v původním rozeslaném znění.
Návrh usnesení č. 3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2018
Zadávání veřejný zakázek malého rozsahu." schválen hlasováním 7 pro (Mgr. Kamil Feitl,
Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. Iva Smudková,
RNDr. Ivo Nesrovnal) – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, Ing. Bc. Karel Koktavý).
10. Starostka navrhuje schválit pověření starostky k provádění rozpočtových opatření.
Ing. Bc. Karel Koktavý se táže, jaké bylo znění pověření v minulém funkčním období.
Starostka odpovídá, že byl stanoven stejný finanční limit.
Návrh usnesení č. 4/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostku obce (v době její
nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci, místostarostu pověřeného
zastupováním starostky) k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
v případě přijaté účelové dotace a při převodu finančních prostředků mezi vlastními účty
obce či pokladnou bez omezení výše v příjmech i výdajích, jinak v příjmové části
bez omezení výše a ve výdajích s omezením do +200 tis. Kč.
Osoba provádějící rozpočtová opatření podle tohoto pověření je povinna informovat
zastupitelstvo o provedených opatřeních.
Zastupitelstvo obce Včelná tímto ruší své usnesení č. 1/31/2016 ze dne 3.11.2016 a usnesení
č. 12/1/2018 ze dne 5.11.2018."
schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
11. Starostka uvádí, že je třeba zvolit členy finančního výboru.
Ing. Jan Lexa přednáší stejný návrh obsazení výboru jako na minulém zasedání: Romana Zajíčka,
Jaroslava Bílka, Antonína Krajčíra a Václava Babku. Jiný návrh není, dáno proto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy finančního výboru:
Romana Zajíčka, nar. .....1974, Rybákova 96, Včelná; Jaroslava Bílka, nar. .....1971, tř.5.května
56, Včelná; Antonína Krajčíra, nar. .....1961, Dlouhá 454, Včelná; Václava Babku, nar. .....1966,
Sokolovského 216, Včelná." schválen hlasováním 6 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská,
Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. I. Smudková) – 0 proti – 3 se zdrželi (Ing. J.
Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. Bc. K. Koktavý).
12. Starostka uvádí, že je třeba zvolit členy kontrolního výboru. Předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Iva Smudková navrhuje Ing. Bc. Karla Koktavého a Květu Jordánovou.
Návrh usnesení č. 6/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy kontrolního výboru
Ing. Bc. Karla Koktavého, nar. .....1971, Borovského 355, Včelná a Květu Jordánovou, nar.
.....1978, Dolní 608, Včelná." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
13. Starostka uvádí, že je třeba schválit výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva – členy
výborů a komisí. Vládní nařízení stanovuje horní hranici 2.557 Kč měsíčně. Jiný návrh není, dáno
hlasovat.
Návrh usnesení č. 7/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných členů zastupitelstva ve funkci členů výborů či komisí ve výši 2.557 Kč."
schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
14. Starostka představuje žádost oddílu metané SK Včelná o příspěvek ve výši 7500 Kč na účast
v Evropském poháru metané.
Mezi zastupiteli probíhá diskuze, zda příspěvek poskytnout jako dar či zúčtovatelnou dotaci.
Ing. Jarmila Mandžukova doporučuje pro jednoduchost příspěvek poskytnout formou darovací
smlouvy, o čemž také dáno hlasovat.
Návrh usnesení č. 8/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar Sportovnímu klubu
Včelná z.s., IČ 14498570, U Stadionu 272, Včelná, na účast v Evropském poháru metané
ve výši 7500 Kč." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
15. Starostka představuje žádost o příspěvek ve výši 3000 Kč na provoz základní organizace Českého
svazu včelařů se sídlem ve Včelné. Ve zdůvodnění se uvádí, že se podílí na udržování okolní
3/8

přírody a starají se o zdraví včelstev i neorganizovaných včelařů.
Na dotaz místostarosty Mgr. Kamila Feitla, zda má někdo zkušenosti s činností svazu včelařů,
Ing. Bc. Karel Koktavý uvádí konkrétní případ, jak svaz pomohl u jeho bydliště s rojem.
K hlasování navrženo poskytnout příspěvek formou daru.
Návrh usnesení č. 9/2/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar ve výši 3000 Kč
na činnost Českému svazu včelařů z.s., základní organizaci Boršov nad Vltavou, IČ
75062046 se sídlem Borovského 388, Včelná." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel
(Ing. Jan Lexa).
16. Starostka představuje návrh rozpočtu obce na rok 2019, jak vznikl po společné poradě zastupitelů.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že v rozpočtu je 750 tis. Kč na projekt domova pro seniory (DPS).
I Včelná pro všechny měla DPS v programu, ale umístění u rybníka považuje za nevhodné
a pozemek ke koupi za 6 mil. Kč drahý.
Starostka uvádí, že o umístění se uvažuje buď u rybníka, nebo i v lokalitě blízko obecního úřadu.
Místostarosta Michal Šlinc uvádí, že nejdříve je třeba sehnat pozemek. Šest milionů za pozemek
u rybníka, tj. cca 1400 Kč za metr, je dost, i když z jakého pohledu. Případné umístění na jiném
soukromém pozemku je také věc k jednání.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že se pohybuje v realitách a považuje pozemek u rybníka
za absolutně nevhodný. Navrhuje bavit se o pozemku za obecním úřadem – je v centru, je obecní,
bylo by třeba jen provést změnu územního plánu. Upusťme na tomto místě od "místa pro
setkávání", jak vyzýval již kdosi na zasedání zastupitelstva, protože všichni zde mají vlastní
zahrady. Samotná stavba bude drahá, ale dalo by se ušetřit na pozemku.
Ing. Jan Lexa uvádí, že by to zvažoval jako poslední variantu, pokud se nesežene jiný pozemek.
Jinak u obecního úřadu se konají veřejné akce, které by poté nebylo kde konat.
Ing. Bc. Karel Koktavý uvádí, že vázat užití pozemku jen na vánoční trhy by bylo dost málo.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl upozorňuje, že by se nyní mělo mluvit jenom o dané rozpočtové
položce.
RNDr. Ivo Nesrovnal navrhuje tuto položku vypustit, dokud se zastupitelé nedomluví, kde DPS
bude.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl namítá, že po vypuštění rozpočtové položky na projektovou
přípravu a při čekání na nový územní plán by záměr nebyl 4-5 let řešitelný.
Na dotaz místostarosty Mgr. Kamila Feitla uvádí Ing. Jarmila Mandžukova, že vlastník dle jejích
informací nechce areál prodejny prodávat, ani malý pozemek pod parkovištěm. Dále uvádí,
že ve volebním programu měli udělat studii proveditelnosti DPS v areálu nad mateřskou školou.
Místostarosta Michal Šlinc uvádí, že rozpočtová položka na projektovou přípravu je připravená
pro případ, že se zastupitelé dohodnou na umístění. Rozpočtová položka na realizaci již byla
z návrhu vypuštěna.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že i když se rozpočtová položka na projekt schválí, nemusí
se utratit, jako se ani letos všechny výdajové položky nevyčerpaly.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že by bylo dobré, aby se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi
občany, zda mají o DPS zájem. Dle jejích informací senioři pak platí nájem 3-5 tisíc Kč.
Probíhá diskuze zastupitelů o dotacích a nájemném. Dotačně jsou podporovány DPS o 10 až 25
jednotkách. Dle starostky by nájemné bylo kolem 2500 Kč měsíčně.
Ing. Jarmila Mandžukova má dále dotaz na položku "studie knihovny" za 100 tisíc Kč.
Starostka uvádí, že její vizí by bylo přemístit knihovnu do samostatného objektu na pozemku
bývalého Domu služeb. Byla by to moderní knihovna, kde by se konaly akce spisovatelů, klubu
čtenářů, využitelná by byla i pro MŠ, apod. Bylo by to i blíže obyvatelům spodní Včelné. Obecní
úřad by tak získal nové prostory.
Ing. Bc. Karel Koktavý připomíná, že již na schůzce k rozpočtu uváděl, že stavět takovou věc
na zeleném je docela luxus. Chápe potřebu rozšířit OÚ, ale mohly by se využít prostory, které obec
má.
RNDr. Ivo Nesrovnal navrhuje tuto položku vypustit. Pokud má být rekonstruován kulturní dům, tak
knihovnu umístit tam.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že obec má málo pozemků na malém katastru. Nová knihovna
na takovém pozemku, který by šel použít jinak, je dost risk. Blízko je knihovna městská s mnohem
větším knihovním fondem. Na knižní akce chodí minimum lidí. Pokud má být knihovna na půl cesty,
proč tam třeba nepostavit nový obecní úřad? Myslí si, že čas na novou knihovnu nenazrál a měla
by k tomu být společná diskuze a přijato promyšlené řešení. Lidé by si měli sami v rámci
participace říct, co by chtěli.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že by byl rád, kdyby knihovna byla zachována.
Ing. Jarmila Mandžukova odpovídá, že v tom má samozřejmě, i vzhledem ke svému povolání,
stejný názor.
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Místostarosta Mgr. Kamil Feitl dále uvádí, že obec má k jedné budově vlastnické právo, ale ne
právo užívání. Tam by se dalo v případě domluvy s uživatelem něco zařídit.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že rozhodování by mělo probíhat po domluvě s občany a obec
má jiné priority.
JUDr. Ivana Rygálová by rozpočtovou položku ponechala a knihovnu by zachovala. Kde knihovna
bude, není úplně na pořadu dne.
RNDr. Ivo Nesrovnal a Ing. Jarmila Mandžukova by položku vypustili.
Ing. Jarmila Mandžukova se dále ohledně rozpočtové položky na podporu spolků obrací
na přítomného Romana Zajíčka jako činovníka SK Včelná s dotazem, proč SK nežádá o dotace
z Jihočeského kraje, které jsou ve výši od 30 tisíc až do 2 milionů korun.
Roman Zajíček odpovídá, že s touto otázkou by se měla obrátit na předsedu SK Včelná JUDr.
Vavrocha, ale SK o dotace žádal.
Ing. Jarmila Mandžukova namítá, že mezi žadateli na stránkách kraje SK Včelná neviděla.
Starostka zde informuje o požadavku Dopravního podniku města ČB, aby obec Včelná platila
kilometry již od poslední budějovické zastávky, namísto od konce katastru. To znamená 15.428 km
navíc. Při sazbě 42,70 Kč/km činí celkem pro rok 2018 navýšení 727 tis. Kč.
Místostarosta Michal Šlinc blíže rozvádí způsob financování MHD. Na obec připadá menší půlka
úhrady, větší část platí kraj a menší částku obec Boršov. Na dopravním podniku se uskutečnilo
jednání a jednou z možností je i to, že by 18 autobusů, které teď jezdí do Boršova, končilo na točně
na Včelné. Při zachování spojů do Boršova bude obec Včelná požadovat po obci Boršov uhradit
polovinu navýšení. Za spoje do Čepra by obec zaplatila o cca 120 tisíc navíc za ujeté kilometry,
ale občané horní Včelné by měli blíže na zastávku.
Pokud v budoucnu přibyde další zastávka nové zástavbě v Rožnově, tak může být částka navýšení
o polovinu menší.
Dále bylo jednáno o možnosti přidání jednoho spoje v exponované době. Zvažuje se možnost jízdy
trolejbusu č. 5 na Včelnou bez troleje na akumulátor.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl rekapituluje, že navýšená částka úhrady za MHD bude 1.730.000
Kč, anebo při změně konečné 18 spojů na Čepro 1.850.000 Kč, a při dalších 62 tisících za posílení
jednoho spoje při celkem cca 1.900.000 Kč..
Přítomný host bývalý místostarosta Roman Zajíček potvrzuje, že občané jej žádali o posílení
onoho jednoho spoje, takže jej doporučuje zafinancovat.
Domluveno, že položka 2292/5193 se navýší na 1.800.000 Kč.
RNDr. Ivo Nesrovnal navrhuje škrtnout položky na knihovnu a cyklodráhu za 50 tisíc. Neměly by
se investovat obecní peníze do cyklodráhy na zemědělském pozemku. Pokud si tam dráhu někdo
soukromě vyjede, tak ano, ale obec by to měla dělat pořádně.
Místostarosta Michal Šlinc uvádí, že po konzultaci na stavebním úřadě zjistil, že při dočasné
stavbě do 300 m2 rozlohy a do výšky +1 nebo -1,5 m se nevyžaduje ani stavební povolení ani
ohlášení. Ani by se pak nevyžadovalo vynětí ze ZPF.
RNDr. Ivo Nesrovnal připomíná, že dočasností se rozumí pouze 1 rok.
Přítomný host Jaroslav Bílek se táže, zda se p. Nesrovnalovi zdá investovat 50 tisíc do dětí moc,
byť by to bylo na jeden rok.
RNDr. Ivo Nesrovnal odpovídá, že utratit 50 tisíc na jeden rok je příliš krátká doba.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že pokud by se to na rok zlegalizovalo, a pak nechalo být,
tak by to mohlo ještě nějaký čas sloužit.
Starostka uvádí, že nechce kvůli 50 tisícům měnit připravený návrh rozpočtu.
RNDr. Ivo Nesrovnal odpovídá, že on ano.
JUDr. Ivana Rygálová navrhuje položku nevypouštět s tím, že posléze se zastupitelé dohodnou.
Starostka dále uvádí, že je přítomna ředitelka MŠ, která vysvětlí svou žádost o zvýšení příspěvku
pro MŠ na financování učitelky na doplnění do třídy.
Ředitelka MŠ Včelná Soňa Kamenová uvádí, že škola má 4 třídy a jen 7 učitelek, takže se dvě
třídy spojují a přesouvání je zátěží pro děti, rodiče i učitelky. Mzdové náklady by činily 28.650 Kč
hrubého měsíčně, což činí s odvody na rok 460 tisíc Kč.
Ing. Iva Smudková se táže, zda by to nešlo financovat z rezerv MŠ nebo kraje, na příští rok by
měla být dle ní i možnost dotace.
Většinový názor zastupitelů je počkat na výsledky jednání s krajem a o dotacích.
JUDr. Ivana Rygálová je názoru, že je principielně špatně, aby zřizovatel platil mzdy v příspěvkové
organizaci. Mělo by se řešit přednostně jinak.
Ing. Iva Smudková se táže, zda bude v rozpočtu zohledněna dotace na nový spolek, který podal
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žádost o dotaci.
Starostka uvádí, že teprve dnes došla žádost, takže to není na pořadu jednání. Předsedkyni
spolku paní Květě Jordánové dána možnost krátce nový spolek představit.
Ta uvádí, že bude vyvíjet především kulturní činnost doplňující akce Včelňáků a vyjmenovává
konkrétní akce.
Ing. Jan Lexa uvádí, že možná vysloví kontroverzní názor, ale problém je, že spolek "Včelná pro
všechny" se jmenuje stejně jako politický subjekt.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že má problém především z hlediska obsahu činnosti. Ta se dle ní
dubluje s činností Včelňáků a nepřesvědčil ji uváděný plán akcí. Zásadně nesouhlasí
s navyšováním rozpočtu pro tento účel. Spolek byl založen teprve 16.11.2018 a ještě nevyvíjí
činnost, a již chce dotaci. Včelňáci dostali od obce dotaci po tři čtvrtě roce.
Přítomný host Jaroslav Bílek souhlasí s JUDr. Ivanou Rygálovou, že by obec neměla podporovat
duplicitní kulturní činnost. Byl by to precedens a každý by chtěl spolek a 85 tisíc. Zájemci by měli
vstoupit do spolku, který již funguje.
Předseda Včelňáků Ondřej Scheinost říká, že to nikdo nedělá pro zisk, ale aby se něco dělo,
a zabere to spoustu času. Je těžké trefit se do zájmu lidí. Dublování např. trhů není asi dobře.
Ing. Bc. Karel Koktavý uvádí, že nemá nic proti spolku Včelňáci, ale žádá předsedu, aby sdělil,
kdo je tam členem, alespoň z lidí v této místnosti. Po vyjmenování přítomných členů Včelňáků
Ing. Bc. Karel Koktavý říká, že již tedy rozumí, proč zde kdo jak argumentuje.
JUDr. Ivana Rygálová opakuje, že nový spolek zatím nic neukázal a plánovaná činnost se jí nelíbí.
Připomíná, že rozdělení na dva spolky Včelnou opět rozděluje.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl jako člen Včelňáků uvádí, že kdykolik kdokoli přišel s nějakým
návrhem, tak jej vyslechli. Má dojem, že za Včelňáky nepřišli, ale teď najednou chtějí něco dělat.
Přítomný host Květa Jordánová jako předsedkyně spolku "Včelná pro všechny z.s." uvádí, že
chtějí doplnit to, co ve Včelné chybí, nikoli obec rozdělit.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl probírá seznam plánovaných akcí nového spolku. Např. Univerzita
třetího věku – něco takového v rámci tréninku paměti již probíhalo. Workshopy pro děti tady také
probíhají. Cestovatelské přednášky také probíhají. Ukliďme si Včelnou také pravidelně probíhá.
Přítomný host Mgr. Zuzana Čierná uvádí, že "Včelňáci" není "Naše Včelná". Včelňákům
pomáhají členové i nečlenové, kteří nejsou spojeni s politikou. Akcí se jí při dvou spolcích zdá moc.
Přítomný host Antonín Krajčír uvádí, že pokud někdo chce něco dělat, ať to dělá. Ale když se mi
nelíbí stávající fotbalový klub, tak si založíme nový spolek a zažádáme o dotaci? Připadá mu, že by
si každý chodil pro dotaci.
Přítomný host Jiří Miesbauer uvádí, že pomáhá proto, že spolek Včelňáci je nepolitický. Pokud se
Včelná pro všechny jmenuje jako politický spolek, tak je to problém rozdělující obec.
Starostka navrhuje to do návrhu rozpočtu v tuto chvíli nezahrnovat a připravený návrh rozpočtu
neměnit.
Ing. Iva Smudková dále k rozpočtu uvádí, že nájemné za byt správce MŠ 1.500 měsičně je málo
a neodpovídá to současnému obvyklému nájemnému.
Přítomný host Roman Zajíček uvádí, že by se do toho bytu měli jít ti, kdo chtějí navýšení, podívat,
jak to tam vypadá, a nájemce je k tomu školník.
Místostarosta Michal Šlinc uvádí, že se nájem po konzultacích s odhadcem i právníkem před
čtyřmi roky zvedl o 500 Kč.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že by se mohl dohodnout další postup, ale schválený rozpočet by
měl být ve výši stávající nájemní smlouvy. Vysvětluje postup případného zvyšování nájmu.
Ing. Jan Lexa připomíná: Kdo by chtěl bydlet v mateřské škole?
Přítomný host Gabriela Rezková Polanská uvádí, že by si obec měla spočítat, za kolik by jiná
firma udělala údržbářské práce, což by bylo zřejmě více, než dostává tam bydlící údržbář.
Starostka dále představuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce a návrh rozpočtu
sociálního fondu obce ve výši 172.000 Kč. I tyto návrhy budou před schvalováním zveřejněny
na 15 dnů.
Starostka dále představuje kalkulaci odpadové firmy FCC na častější svozy směsného odpadu
a bioodpadu přes letní měsíce. Firma FCC nedoporučuje zvyšovat četnost svozů směsného
odpadu, neboť tam v létě není takový důvod jako u páchnoucího bioodpadu.
Přítomný host Mgr. Ondřej Scheinost uvádí, že ačkoli byl původně zastáncem snížení četnosti
svozů směsného odpadu, zbytky masa a pleny nepatří do bioodpadu, a v letních měsících
ve směsném odpadu páchnou, a to snad ještě více než bioodpad.
Místostarosta Michal Šlinc navrhuje rozšířit vývozy bio i směsného odpadu. Stejný názor vyjadřují
i RNDr. Ivo Nesrovnal, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. Jarmila Mandžukova.
Domluveno, že u odpadů bude odpovídajícím způsobem navýšen návrh rozpočtu.
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17. Zprávy starostky obce:
a) Starostka informuje o obdržených návrzích paní Věry Kaňkové, která je přítomna a sama
návrhy své představuje. Poplatky za svoz odpadů pro seniory a pro děti do 6 let by dala
zdarma. Senioři berou 10 tisíc korun důchodu a platba je pro ně větším břemenem. Dalším
návrhem je zvýšit poplatky za prvního psa na 500 Kč a za další ještě víc, neboť chovatelé
po nich neuklízí exkrementy. Dále upozorňuje na hluk kolem dětského hřiště a navrhuje
protihlukovou stěnu, nebo alespoň stromy či keře. Dále požadovala instalovat záchod,
ale pokud ne záchod, aspoň zeď.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že hřiště uprostřed obce je hloupost, lidé kolem opravdu nemají
chvíli klid. Svého času byl pro využití tohoto pozemku na dvě stavební parcely.
b) Starostka informuje o žádosti místní občanky na zpomalení dopravy při příjezdu na Včelnou na
tř.5.května v lokalitě Pod Tratí. Je navrhováno měření rychlosti či semafor.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že měli v programu úsekové měření rychlosti. Má to více obcí
ve středních Čechách. Ekonomicky se to vyplatí a je to účinné.
Starostka uvádí, že možnost úsekového měření bude prověřena.
Gabriela Rezková Polanská uvádí, že pokud pořizovat radar, tak také do Čtyřech chalup, kde
jezdí cisterny i další auta příliš rychle.
c) Starostka představuje návrhy od provozovatele vodohospodářské soustavy obce firmy ČEVAK
na výši vodného a stočného na rok 2019 a plán investic na rok 2019 – bude projednáno
na zastupitelstvu v prosinci, kam je pro vysvětlení pozvána pracovnice Čevaku.
d) Starostka informuje o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
s výsledkem "nebyly zjištěny nedostatky".
e) Starostka informuje o nabídce na výměnu vitrín „U Kaštanu“.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl podotýká, že vývěska obecního úřadu již nejde zavírat a musí
se pořídit nová. Další vývěsky jsou pro místní spolky k pronájmu.
Přítomný host Gabrirla Rezková Polanská uvádí, že se jí zdá cena za vitríny dost vysoká
a poptala by i jiného dodavatele.
f) Starostka informuje o proběhlém jednání s občany ulice Krátká ohledně odstranění značek
Zákaz stání a o negativním stanovisku obce zaslaném správnímu orgánu. Žadatelka
o odstranění značek p. Pražáková si posléze obešla v ulici bydlící občany a dnes přinesla
podpisy většiny dotčených, že chtějí značky odstranit.
g) Starostka informuje o dotačních možnostech pro obce po konzultacích s s MAS Blanský les –
Netolicko a poradenskou firmou Garanta. Například park Dlouhé dole má šanci na výzvu
ze životního prostředí se 60% dotací.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí zcela čerstvou informaci, že na realizaci (zeleň, terénní
prvky aj.) je kalkulován rozpočet 1295 tis. Kč.
Ing. Jarmila Mandžukova se táže, zda realizace parku připadá na rok 2020?
Starostka odpovídá, že ano, ale začít by se mohlo i dříve.
Ing. Jarmila Mandžukova tedy navrhuje, že by to mělo být v rozpočtu, a bylo by dobré
i veřejné projednání s občany. Táže se, zda výstup, který obdržela, je výsledkem projednání
s občany, nebo to zadával někdo jednotlivě.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že měl nějaké nápady od místních lidí, s nimiž práci
zadával, a pak konkrétní návrhy podávala zahradní architektka paní Hermanová. Jedním
z nápadů bylo i to, že by si tam mohli postavit májku.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že otevřené ohniště se jí tam moc nelíbí, těžko se zaručí,
že oheň lidé uhasí. I když nechce být pesimistická, je to riziko.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že s nápadem otevřeného ohniště přišel sám
a úplnou eliminací rizik by se mohlo zakázat všechno.
Ing. Iva Smudková se táže, zda je 100% jisté, že to nemusí být v rozpočtu, pokud se bude
žádat o dotaci. Doporučuje raději to do rozpočtu dát. Stejně se vyjadřují i Ing. Jarmila
Mandžukova, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. Bc. Karel Koktavý, Ing. Jan Lexa a Mgr. Kamil Feitl.
Starostka uvádí, že doposud neměla rozpočet k dispozici, takže nevěděla, o jakou částku se
jedná.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl dodává, že v dané lokalitě bude třeba zkvalitnit podloží, kde by
se jinak rostlinám nedařilo.
Starostka ještě zjistí detailně podmínky dotace a konkrétní položku rozpočtu, která by se měla
navýšit.
h) Starostka informuje o připravovaných kulturních akcích: 2.12. rozsvícení stromu, 6.12.
mikulášská nadílka, 8.12. setkání se seniory. Zve zastupitele k pomoci s organizací.

7/8

18. Zprávy místostarostů obce:
a) RNDr. Ivo Nesrovnal vyzývá místostarostu Michala Šlince, aby komentoval situaci s obrubníky
podél tř.5.května. Dále se obrací na Mgr. Kamila Feitla a připomíná, že minulé vedení obce
uvádělo úpravu tř.5.května jako svou prioritu, ale jak se to podařilo naplnit?
Místostarosta Michal Šlinc komentuje připomínky k obrubníkům. Vzhledem k tomu, že 5 až 7
let nenechá SÚS sahat do rekonstruované silnice, nemůžeme směr obrubníků měnit zužováním
silnice. Ale upravit ostré nároží u hospody U Petrů můžeme.
RNDr. Ivo Nesrovnal se táže, kdo může za to, že jsou obrubníky takto křivě.
Místostarosta Michal Šlinc rekapituluje postup plánování a realizace stavby: v červnu 2018
Správa a údržba silnic přišla s tím, že možná budou peníze pro Včelnou. Pak se omluvili, že
obrubníky nedali do zakázky rekonstrukce silnice a řekli: "Pokud to stihnete, tak si ty obrubníky
udělejte, na hraně stávajícího zpevnění." Byli jsme tedy limitovaní stávajícími vjezdy. Směrové
osazení obrub je dle ČSN.
Dle RNDr. Ivo Nesrovnala jde o šlendrián firmy, která pokládku obrubníků prováděla a má za
to, že to dělala firma pana Zajíčka. Sám pracoval v Německu, kde by za to padaly hlavy. Těšil
se dlouhou dobu, až bude hlavní třída zkulturněna, a teď je to ostuda.
Místostarosta Michal Šlinc sděluje, že pro obec práce provádí firma EUROVIA a doplňuje, že
když se SÚS rozhodne v obci udělat rekonstrukci, tak si udělají zpravidla projekt za milion
korun. Na Včelné ale provedená diagnostika vozovky řekla, že podloží je relativně dobré, a
bude se to dělat pouze recyklací za studena (nikoliv celková rekonstrukce dle TP170), takže se
to řešilo z měsíce na měsíc. Na dotaz z publika uvádí, že u parkoviště před kulturním domem
budou obrubníky vyčnívat jen 2-3 cm.
Dále se diskutuje o případném osazení zbývajících obrubníků v horní části tř.5.května
či rekonstrukci nástupního ostrůvku MHD v rámci stavby.
Přítomný host p. Miesbauer se táže Michala Šlince, zda není možné zřídit na tř.5.května
parkovací místo před domem.
Michal Šlinc odpovídá, že parkovací stání nemohou být tam, kde to vadí rozhledovým
poměrům vjezdů.
Dále se p. Miesbauer se táže Mgr. Kamila Feitla, že pokud si dle jeho slov chtějí dole
pod Včelnou dělat vlastní májku, nerozděluje toto obec?
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že ano, ale lidé mu říkají, že je to nahoru na hřiště daleko.
19. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
a) Předseda finančního výboru Ing. Jan Lexa děkuje práci na rozpočtu, který je opticky
schodkový, o 8 milionů. Ale obec se do schodku velice pravděpodobně nedostane.
Ing. Jarmila Mandžukova žádá Michala Šlince, aby jí do příště vyčíslil náklady na rekonstrukce
kanalizací a povrchů v ulici Nová a Lesní kolonie a podíval se na provedení vjezdu k jejímu
domu z ulice Lesní kolonie.
Ing. Jarmila Mandžukova se táže Mgr. Kamila Feitla na vyhodnocení akce Rekola – kolik to
stojí a jaká je analýza využití půjčování kol.
Mgr. Kamil Feitl uvádí, že dodá přesné údaje. Více kol se užívalo na cestu do města než zpět.
V lednu přijde firma s novou nabídkou, pak se obec rozhodne o dalším provozu.
20. Různé:
a) Starostka dává ke zvážení termín dalšího zasedání zastupitelstva, předběžně domluveno
17.12.2018 v 19 hodin.
21. Diskuze:
a) Na dotaz Ing. Ivy Smudkové odpovídá starostka, že komise obce zatím nejsou oficiálně
jmenované, připravuje komisi územního rozvoje a kulturní.
Zasedání ukončeno v 19:35 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 19. - 21.11.2018.
Ověřovatelé:

Starostka:

Michal Šlinc

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

Ing. Bc. Karel Koktavý

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

Miroslava Stránská

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