LEDEN 2015
Vydal OÚ Včelná dne 29.1.2015
Husova 212, tel./fax: 387 250 223, www.vcelna.cz, ou@vcelna.cz

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VČELNÁ

Místní poplatky za odpady a psy

Poplatek je možno přednostně uhradit bezhotovostně na účet obce Včelná
u KB č.ú. 43-3945120267/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
domu, v bytových domech ještě doplněné o číslo bytu. Pokud neplatíte poplatky
za celou domácnost, specifikujte, za které osoby jste uhradili, a to buď ve zprávě
pro příjemce, nebo e-mailem na ou@vcelna.cz.
Poplatky je též možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ, Husova 212
v úředních hodinách: Po+St 7-12 a 13-17 hodin.
V kanceláři OÚ jsou též zdarma k vyzvednutí pytle na sběr plastů
a nápojových kartonů.

POPLATEK ZA ODPADY
Na rok 2015 se výše poplatku za komunální odpad nezměnila a činí 600 Kč
na osobu. Poplatek se platí i za všechny byty, rodinné domy a rekreační
objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Od poplatku se osvobozují:
a) děti narozené v příslušném kalendářním měsíci (tj. od následujícího
měsíce je povinnost zaplatit)
b) třetí a další dítě do 18 let bez vlastního příjmu ve společné domácnosti
c) nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, pokud bude
prokázáno, že stavba není způsobilá k užívání či bydlení
d) poplatníci, kteří se prokazatelně nezdržují v obci po celý rok a zároveň:
– celoročně pobývají v zahraničí, nebo
– mají trvalý pobyt na ohlašovně nebo jejich skutečný pobyt nelze zjistit
– celoročně pobývají v sociálním, zdravotnickém či vězeňském zařízení mimo
území obce, nebo
– se prokáží úhradou poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona
o odpadech v jiné obci, nebo
– se prokáží zaplacením úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v jiné obci dle § 17 odst. 5
zákona o odpadech, nebo
– se prokáží nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka nebo správce objektu
o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci

Úleva ve výši 300 Kč se poskytuje studentům ubytovaným v místě studia
mimo obec, kteří tuto skutečnost prokáží.

POPLATEK ZA PSY
I výše poplatku ze psů zůstává stejná jako loni – 150 Kč za prvního psa a 200
Kč za každého dalšího psa téhož držitele. U poživatelů důchodů, u nichž je
důchod jediným zdrojem příjmů, jsou sazby 70 Kč za prvního a 100 Kč
za každého dalšího psa. K poplatku se přihlašují psi starší 3 měsíců.

TERMÍN A ZPŮSOB ÚHRADY
Splatnost poplatků za psy i odpady je prodloužena do 30. dubna.
Výjimkou je splatnost poplatků za odpad za nemovitosti, v nichž není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, která je do 30. června.

Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 19. ledna
Zastupitelé zhodnotili plnění rozpočtu za minulý rok: skutečnost příjmů 22,7
mil. Kč (z toho mimořádný prodej pozemků 3,8 mil. Kč), skutečnost výdajů 11,4
mil. Kč. Na účtě měla obec k 31.12.2014 naspořeno na plánované akce 28,6 mil.
Kč.
Příprava stavby kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách:
při opětovné žádosti o územní rozhodnutí došlo k administrativnímu pochybení
firmy provádějící pro obec inženýrskou činnost na základě plné moci. Výsledkem
toho je měsíční zdržení a ústní jednání v této věci bylo nařízeno až na 5. února.
Obec s firmou Ekoeko řeší náhradu škody.
Zastupitelé novelizovali směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. "Malým rozsahem" se rozumí zakázky do 2 mil. Kč u dodávek zboží
a služeb a do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací.
Zastupitelé vzali na vědomí souhlas zastupitelstva obce Boršov nad Vltavou
se zajištěním činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro obec Včelnou
za úplatu 20 tis. Kč ročně. Činnost této jednotky musí obec zajistit ze zákona.
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků s developerskou společností
Včelná S+V s.r.o. v lokalitě ZTV 99 RD. Obec získala pozemek v trase
plánované cyklostezky o výměře 106 m2 a poskytla pozemky o celkové
výměře 134 m2 s tím, že rozdíl ve výměrách bude doplacen cenou obvyklou
u tohoto druhu pozemků 300 Kč/m2.
Zastupitelé schválili Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
na rok 2015 k zajištění provozu MHD do Včelné. Roční úhrada ze strany obce
činí 867 tis. Kč. Cena za kilometr a rozsah služeb se oproti loňskému roku
nemění.
Zastupitelé vzali na vědomí posouzení hospodaření v obecních lesích
a jejich očekávané výtěžnosti od nezávislého odborníka.
Zastupitelé schválili žádost o grant k Jihočeskému kraji na podporu kultury.
Starostka informovala o nové kronikářce obce paní Mgr. Zuzaně Čierné.
Byla ustanovena pracovní skupina pro stavbu cyklostezky, jejíž vedoucí je
zastupitelka Miroslava Stránská.

Starostka předložila zastupitelům studii na rozšíření kapacity mateřské školy
o jednu třídu, která by vznikla vnitřními stavebními úpravami v rámci budovy.
Pro srovnání budou na dalším zasedání zastupitelstva předloženy i další
varianty – přístavba k budově MŠ nebo kontejnerová školka.
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka
Po vyřešení technických záležitostí se společností O2 plním dnes příslib
z listopadového letáčku a zveřejňuji nové telefonní číslo na místostarostu obce:
602 663 853. Jsem připraven spolu s paní starostkou přijímat Vaše žádosti,
podněty a stížnosti.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta

Kulturní a společenské akce
Pátek 6. února – XXV. obecní ples
Srdečně vás zveme na jubilejní obecní ples, který se koná ve
spolupráci s místními podnikateli a živnostníky. K tanci a poslechu hraje
Maxa band. Těšit se můžete na welcome drink, předtančení, dámskou
volenku a bohatou tombolu.
Vstupné 120 Kč. Kulturní dům od 20 hodin.
Vstupenky lze koupit v kanceláři OÚ nebo zarezervovat na telefonním čísle
387 250 223 nebo 602 469 702 (starostka).

Sobota 7 . února – VEPŘOVÉ HODY
Hned následující den po obecním plese vás srdečně zveme na VEPŘOVÉ
HODY. Přijďte ochutnat zabijačkové dobroty do kulturního domu. K poslechu
bude hrát skupina ROSA (s hudebním překvapením).
Vezměte s sebou i pár koblížků, se kterými se můžete zúčastnit soutěže
o nejlepší koblížek.
Kulturní dům od 12 hodin, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vás!

Středa 11. února – Čaj o páté - Opuštěná krajina
Zánik osídlení Novohradských hor je spojen zejména s padesátými léty
minulého století a odsunem původního německy mluvícího obyvatelstva.
Ze zhruba padesáti vesnic zbylo jen pár domů, více než dvacet dalších zaniklo
téměř beze stopy. V přepočtu na velikost území je to jedno z největších vysídlení
krajiny v celé České republice. Dodnes ho tak vnímáme, dodnes se k této příčině
vracíme. Ale co když proces opouštění krajiny není spojen jen s padesátými léty
a železnou oponou? Co když pokračuje? A co když není jen ve vnějších vlivech,
ale také, a možná nejvíce, v nás samotných? O tom všem a mnohém dalším
bude přednáška pana Milana Koželuha.
Zasedací místnost OÚ od 17 hodin

Plesová sezóna v kulturním domě
Pátek 6. února
–
Sobota 14. února –
Pátek 20. března –
Sobota 28. března –

Ples obce Včelná
Ples Atletického klubu Včelná
Maškarní ples SK Včelná
Dětský maškarní ples

Bavte se pohybem
Zveme vás na pravidelné cvičení FITNESS DANCE (17 – 18 hodin) a BODY
BALANCE (18:10 – 19:10 hodin), které probíhá každý čtvrtek v kulturním domě.
Cena jedné hodiny je 50 Kč.

Pravidelné taneční večery
Senior klub Včelná zve nejen seniory každé úterý od 17.30 do 21.30
hodin do kulturního domu na pravidelné taneční večery. Vstupné 50,- Kč.
Nejbližší termíny a účinkující kapely:
3. 2. LIPENKA
10. 2. PATRIOT
17. 2. STREJDA BAND 24. 2. SPRÁVNÁ PĚTKA.

První svatební obřad v historii obce
V pátek 19. prosince 2014 ve 13 hodin se do upravené zasedací místnosti
dostavili snoubenci s doprovodem svatebních hostů. Byli první v historii obce
Včelná a oddala je starostka za asistence paní matrikářky z Kamenného Újezdu.
Novomanželé dali souhlas se zveřejněním několika fotografií z obřadu
na webových stránkách obce.
Přivítáme i další snoubence, kteří se chystají k důležitému životnímu kroku
a chtějí mít v oddacím listu uvedeno místo sňatku Včelná.

Zápis do mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy ve Včelné oznamuje, že „Žádosti o přijetí dítěte“
do MŠ Včelná pro školní rok 2015/2016, si budou moci rodiče vyzvednout
ve dnech 26. a 27. března 2015 v čase 9,30 – 10,30 a 12,30 – 14,30
hodin ve 3. třídě mateřské školy (zadní pavilon, cca 50m od vchodu
do patrové budovy).
Vyplněnou žádost, evidenční list potvrzený lékařem (dostanete při zápisu)
a občanský průkaz jednoho z rodičů lze předložit 1. a 2. dubna 2015 ředitelce
D. Růžičkové opět ve 3. třídě mezi 12,00 – 16,00 hodinou. Po dohodě lze
i jindy.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ Včelná

Kominictví JUNG České Budějovice
nabízí v únoru kominické služby od 299 Kč za 1 průduch, včetně vystavení
zákonné zprávy. Zájemci se mohou objednávat na telefonu 608 043 563.

