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Slovo starostky obce
Vážení občané,
jsme na počátku nového roku 2016 a každý z nás do něj vstoupil s určitým
očekáváním, odhodláním, možná i předsevzetím a přáním. Také naše obec
vstoupila do nového roku s velkými plány, zejména vybudovat kanalizaci
v lokalitě Čtyři chalupy. Hlavní prioritou konce předešlého roku bylo schválení
rozpočtu, tímto bych chtěla poděkovat zastupitelům za zodpovědný přístup.
Rozpočet na letošní rok byl 28. prosince jednomyslně schválen.
Vlivem příznivého počasí začátkem roku stavební firma Kulhánek-Mařík
dokončila výstavbu chodníku v lokalitě „pod tratí“. Ve stadiu územního řízení je
projekt chodníku v Nádražní ulici, který zvýší bezpečnost chodců na této velmi
frekventované komunikaci.
V rámci vyhlášeného grantového programu Jihočeského kraje a Programu
obnovy venkova jsme požádali celkem o 2.425.147 Kč. Nejvyšší částku tvoří
žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a rozšíření vodovodu v lokalitě Čtyři
chalupy ve výši 2,02 mil. Kč. Dále jsme požádali o finanční podporu na opravu
komunikace ul. Krátká, výsadbu zeleně v lokalitě Dlouhé role, výměnu čekáren
autobusových zastávek „U Kaštanu“, renovaci pomníků a dotaci na včelenskou
kulturu.
S přáním příjemných zimních dnů
Ing. Jarmila Mandžuková, starostka

Odpady nově
Nově zavedený systém odpadu ve čtrnáctidenním cyklu svozu počítá
s výrazně vyšším podílem vytříděného odpadu. Tím, že odpady důsledně třídíme, se
uvolní místo v koši na směsný odpad. A třídit se dá opravdu téměř vše, což ale
vyžaduje trochu úsilí každého z nás. Zapojte do třídění odpadů i svoje děti, mluvte
s nimi o tom, proč je recyklace důležitá, neboť pokud odpady doma správně
roztřídíme, čeká je recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně
používáme. Například z vytříděného papíru lze vyrobit sešity, novinový nebo toaletní
papír. Ze skla vzniknou lahve na minerálky, plasty a PET lahve mají také další
využití, recyklací se z nich vyrábí zahradní nábytek, sáčky na odpadky, odpadkové
koše, protihlukové stěny u dálnic atd.

Ze zkušeností víme, že průměrná domácnost nejvíce produkuje papír a plast.
Počítáme s navýšením počtu kontejnerů - dva již byly instalovány v lokalitě Dlouhé
role, pro dalších osm vybíráme vhodná místa. Na jaře plánujeme i úpravu míst
pro kontejnery - vydlážděním, což přispěje k lepšímu vzhledu a snadnější údržbě
a úklidu. V případě příznivých klimatických podmínek začneme již v měsíci březnu
vydávat dalším zájemcům hnědé nádoby na bioodpad, které využívá již 350
domácností.
Ale hlavně, čím více třídíme, tím více šetříme. Je sice pravda, že přímá úspora
pro obyvatele se projeví až v příštím roce, ale velmi pozitivním (a motivačním)
příkladem je sousední obec Boršov nad Vltavou, kde po ročním provozu svozu
odpadu 1krát za 14 dnů je letošní poplatek 400 Kč za osobu a o 40 procent se snížil
objem směsného komunálního odpadu.
Termíny svozů v měsících leden a únor:
Směsný odpad
Biopopenice
Pytle s plasty a tetrapaky
Odběr elektroodpadu

–
–
–
–

pátek 22.1., 5.2., 19.2.
čtvrtek 4.2.
pátek 29.1., 26.2. (poslední pátky v měsíci)
za KD 1.2. od 16 do 17 h (první pondělí v měsíci)
J. Mandžuková

Místní poplatky za odpady a psy na rok 2016
POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za komunální odpad na rok 2016 činí 550 Kč na osobu.
Poplatek v této výši se platí i za všechny byty, rodinné domy a rekreační
objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Osvobození od poplatku:
Od poplatků je na základě zákona osvobozena osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Obecní vyhláška dále osvobozuje:
a) děti narozené v příslušném kalendářním měsíci (tj. od následujícího měsíce se platí)
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
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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.
Celý text obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2015 je uveřejněn na webových stránkách obce www.vcelna.cz.

POPLATEK ZA PSY
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
Poplatky se platí jednorázově, se splatností do 30. dubna.
Výjimkou jsou poplatky za odpad za nemovitosti, v nichž není nikdo hlášen
k trvalému pobytu, kde je splatnost až do 30. června.
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.

Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby zvláště v zimním období neparkovali vozidla na místních komunikacích, ale na svých pozemcích, a tak umožnili bezproblémovou
údržbu komunikací a chodníků. Pokud není dostatek místa na vlastním pozemku,
je potřeba stavět vozidla na jednu stranu komunikace, aby byl umožněn
bezpečný průjezd traktoru s radlicí, který vyžaduje 3,5 m šířky. V opačném
případě může zůstat ulice neprohrnutá.
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Přijímací řízení do Mateřské školy Včelná
Ředitelka MŠ oznamuje, že ve dnech 2. a 3. března 2016 v době
od 16:00 do 17:00 hodin ve 3. třídě MŠ Včelná, si budou moci rodiče
vyzvednout "Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".
Vyplněné žádosti pak odevzdají tamtéž 9. a 10. března 2016 od 15:00
do 16:00 hodin k rukám ředitelky. Je nutné s sebou přinést občanský průkaz
žadatele.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ budou včas uveřejněna přímo v mateřské
škole, v obecním zpravodaji, ve vývěskách obecního úřadu a na stránkách
www.vcelna.cz.
Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ Včelná

Plesová sezóna v Kulturním domě
Obecní ples – pátek 5. února
Atletický ples – sobota 13. února
Těstárenský ples – pátek 4. března
Maškarní ples – sobota 19. března (změna termínu!)
Dětský maškarní ples – sobota 26. března

26. Obecní ples
se koná v pátek 5. února od 20 hodin v kulturním domě.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina ROSA, plesem provází
moderátor Českého rozhlasu Č. Budějovice Martin Hlaváček.
Hlavním partnerem plesu je Dopravní podnik města České Budějovice.
Program:
20.00 Zahájení plesu
21.00 Slavnostní vyhlášení CENY OBCE VČELNÁ
22.00 Předtančení
23.00 Dámská volenka
24.00 Tombola – losování hlavních cen
02.00 Ukončení plesu
Vstupenky jsou téměř vyprodány. Tímto žádáme všechny zájemce,
kteří mají rezervovaná místa, aby si do 27. ledna zakoupili vstupenky.
Na návštěvníky plesu čeká pestrý program a bohatá tombola, hlavními
cenami jsou zájezd, malé domácí spotřebiče a další hodnotné ceny.
Předem děkujeme všem za sponzorské dary do tomboly!
Výtěžek z tomboly bude použit na kulturní akce pro děti a seniory.
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