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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
už pár týdnů se píše rok 2018 a já bych vás rád v tomto roce poněkud
opožděně přivítal a popřál vám, aby byl tento rok pro vás pohodovým, úspěšným
a celkově šťastným. A těm, kteří si dali nějaká předsevzetí, aby se vám je dařilo
naplňovat.
I my zastupitelé máme plánů mnoho. Plánů, jak svou prací zkvalitnit
a zpříjemnit život v naší obci. Věřím, že se nám jich podaří co nejvíce splnit a vy
tyto kroky „oceníte“. Pokud byste i vy měli nějaké nápady, jak bychom mohli
zdejší život zlepšit, nenechávejte si je pro sebe a sdělte mi je. Velice rád
si vyslechnu nebo přečtu vaše připomínky, poznámky i nápady.
V roce 2017 nám přibylo více jak 150 občanů a překonali jsme hranici 2000
obyvatel, aktuálně máme 2078 včelenských spoluobčanů.
Nechci zde procházet a hodnotit uplynulý rok, ale určitě je třeba zmínit
největší stavbu, což byla rekonstrukce a přístavba jedné třídy mateřské
školy, kterou jsme letos v lednu dokončili a úspěšně zkolaudovali.
Děti i personál se mohou těšit na nové prostory, kuchařky na zcela novou
nadstandardně vybavenou kuchyni. Na zahradě jsou nové herní prvky a po zimě
upravíme i prostory před budovou tak, aby se zde lépe parkovalo. V lednu bylo
také dokončeno výběrové řízení na techniku pro zkvalitnění odpadového
hospodářství. Na tento projekt čerpáme národní dotace.
V minulém týdnu proběhly prezidentské volby a o jejich výsledcích si přečtete
níže ve zpravodaji.
Na většinu letošních investičních a společenských akcí jsme zažádali
o podporu formou dotací z různých fondů. A snad se i tento rok vydaří nám
zastupitelům v naplňování toho, co jsme si předsevzali a vám slíbili.
Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce

Zprávy z jednání zastupitelstva konaného dne 11. 1. 2018
Na prvním jednání zastupitelstva v roce 2018 byli zastupitelé informováni
o stavu účtu k 31.12., který činil 25,3 mil. Kč. Daňové příjmy se oproti roku 2016
zvýšily o 2,26 mil. Kč a obec hospodařila s příjmy od státu ve výši 19,97 mil. Kč.

Proběhla diskuze ohledně výstavby kruhového objezdu na našem katastru, kvůli
kterému byla domluvena schůzka se zpracovateli projektu. Místostarosta také
potvrdil, že byly podány tři žádosti o dotace z Jihočeského kraje – výstavba
kanalizace v ulici Nová; posílení vodovodu Na Hraničkách a na pořádání
kulturních akcí v roce 2018. Vyhodnocení by mělo být známo v průběhu dubna.
Miroslava Stránská, předsedkyně kontrolního výboru

Prezidentské volby ve Včelné
Ve volebním okrsku Včelná byla volební účast v prvním kole 67,26 %,
ve druhém kole 71,83 %. Zapsaných voličů bylo 1585, resp. 1608.
Výsledky prvního kola ve Včelné:
prof. Jiří Drahoš
32,01 %
Ing. Miloš Zeman
29,20 %
Mgr. Pavel Fischer
11,36 %
Ph.D. Michal Horáček
10,89 %
MUDr. Marek Hilšer
9,38 %

Ing. Mirek Topolánek
RNDr. Jiří Hynek
Dr. Vratislav Kulhánek
Mgr. Petr Hannig

Výsledky druhého kola:
prof. Jiří Drahoš
58,94 %

Ing. Miloš Zeman

4,22 %
1,31 %
1,31 %
0,28 %

41,05 %

Celostátně byla volební účast 61,92 % a 66,6 % a prezidentem byl zvolen
Ing. Miloš Zeman s celkovým počtem hlasů ve druhém kole 51,36 %.

Úhrada místních poplatků na rok 2018
POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za komunální odpad na rok 2018 se nemění a 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.
Obecní vyhláška osvobozuje:
a) narozené děti v kalendářním měsíci narození
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 v jiné obci,
– se prokáží nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka či správce
objektu o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci.
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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. 2/2017 je uveřejněn na webových stránkách obce www.vcelna.cz.

28. OBECNÍ PLES – pátek 2. 2. 2018 od 20:00
Hudebně nás večerem bude provázet kapela YAMABAND.
Na plese bude předána Cena obce 2018.
Vstupenky jsou již VYPRODÁNY!
Na ples NENÍ POVOLENO nosit vlastní nápoje.

POPLATEK ZA PSY
Výše poplatku ze psů zůstává též nezměněna – 150 Kč za prvního psa
a 200 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. U poživatelů důchodů, u nichž
je důchod jediným zdrojem příjmu, 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.
Poplatek uhraďte přednostně 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.

AUTOMATICKÉ SANKCE
Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
se zvyšují takto:
 poplatek zaplacený do dvou měsíců po splatnosti se zvyšuje
na 1,2 násobek. (tj. 660 Kč/os.)
 poplatek zaplacený po splatnosti do konce kalendářního roku
se zvyšuje na 1,5 násobek. (tj. 825 Kč/os.)
 poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku se zvyšuje
na trojnásobek. (tj. 1650 Kč/os.)
Z režimu automatického navyšování jsou vyjmuty nově vzniklé poplatkové
povinnosti v průběhu roku (narození, přistěhování, kolaudace domu), avšak i zde
je možno vyměřit poplatek s navýšením.

Kulturní a společenské akce
Stále trvá nabídka kurzů trénování paměti s lektorkou Helenou Žahourovou.
V případě zájmu mohou kurzy probíhat v zasedací místnosti OÚ Včelná. Svůj
zájem prosíme sdělte přímo paní lektorce na e-mail helena@helenazahourova.cz
či na telefon 723 071 617.
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DALŠÍ PLESY V KULTURNÍM DOMĚ:
Sobota
Sobota
Pátek
Sobota

10.2.18
17.2.18
23.2.18
10.3.18

Atletický ples
Spolkový ples obce Boršov nad Vltavou
Ples Europasta – Bří Zátkové
Maškarní ples

Akce pořádané spolkem Včelňáci
VEPŘOVÉ HODY – neděle 11. 2. 2018
Zveme vás na další ročník VEPŘOVÝCH HODŮ, které již
tradičně připravujeme v KD Včelná. Opět se můžete těšit na
všechny zabijačkové dobroty, výborné pivo a hudební
doprovod… Zábava bude připravena i pro ty nejmenší. Věříme, že i letos se
nám sejde několik vzorků koblížků, z nichž bude moci naše odborná porota
vybrat ten nejlepší.
Kulturní dům Včelná od 12 hodin.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK „V OBRAZE“
V pondělí 12. 2. – V OBRAZE s Ondrou Scheinostem – MY a naše GENY
Jsme otroci našich GENŮ, nebo nám naše GENY (převážně dobře) slouží?
O dědičnosti, rakovině, Kriminálce Las Vegas a spoustě zajímavostí z oboru
moderní genetiky člověka.
V Kulturním domě Včelná od 18:00 hodin
V pondělí 19. 3. – V OBRAZE s Janou Bělohlavovou – Skutečné příčiny
nemocí
Beseda pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet nebo
se následně zbavit zdravotních disharmonií u dospělých i dětí. Zaměříme se
na tato témata:
– proč nemoc přichází?
– určení příčin disharmonií fyzických i psychických pomocí irisdiagnostiky
– vyváženost stravy a vliv na lidský organismus
– vliv psychiky a následné ovlivnění zdraví u dospělých a dětí
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