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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
už za několik málo dnů budete rozbalovat dárky pod stromečkem, dětem
budou zářit oči radostí a budete si užívat pohodu a klid. Možná se vám splní
i tajná přání a strávíte čas se svojí rodinou.
Ačkoliv je tento čas plný štědrosti, lidé na sebe bývají hodnější a jsou k sobě
ohleduplnější, musím bohužel upozornit i na to, že se nám ozvala jedna starší
paní, které je již přes 90 let, aby nám sdělila, že jí někdo z vrat jejího domu
ukradl darovaný adventní věnec. Bylo jí to velmi líto. Je opravdu smutné, že se
i toto v naší obci stane. Dotyčnému bych chtěla vzkázat, že už asi není mnoho
horších věcí, než když okradete starého člověka ☹
Další nepříjemností jsou černé skládky podél našeho lesa, které velmi hyzdí
celkový vzhled a mohou být také nebezpečné během procházek s dětmi nebo
psy. Obec vám nabízí bio popelnice zdarma, 2x za rok máme velkoobjemový
svoz odpadů, každé první pondělí v měsíci můžete v místě za OÚ odložit i větší
elektroodpad. Takže možností, jak se zbavit nepotřebného odpadu, je hned
několik, a je tedy nepochopitelné, že někteří občané takto vědomě ničí tento
krásný kus přírody, který naši obec obklopuje. Touto cestou vyzývám ty, kteří
skládky založili, aby je neprodleně odstranili z obecních i lesních pozemků.
Jsem ráda, že se hojně účastníte i předvánočních akcí, které se za posledních několik týdnů udály, kde se můžeme potkat, seznámit se a popovídat si.
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné prožití vánočních svátků,
ve zdraví, v pohodě, v rodinném kruhu a s přáteli. Do Nového roku vstupte
pravou nohou, s novou energií a s novými plány a sny.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2019.
Obecní úřad bude uzavřen 27., 28. a 31.12.2018.
Miroslava Stránská, starostka obce

Výpis usnesení z 3. zasedání zastupitelstva dne 17.12.
• Zastupitelstvo obce Včelná (ZO) schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2019 takto:
vodné pevná složka 360 Kč, pohyblivá 33,00 Kč/m3, stočné pevná 240 Kč, pohyblivá 24,43
Kč/m3, vše bez DPH. (9 hlasů pro – 0 proti – 0 se zdrželi)

• ZO volí místostarostou obce, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci dle § 104 odst. 1 zákona o obcích, pana Michala
Šlince, nar. 1980, bytem tř.5.května 629, Včelná (8 – 0 – 1)
• ZO určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP dle § 47 odst.
1, § 47 odst. 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. starostku obce
Miroslavu Stránskou (9 – 0 – 0)
• ZO ukládá starostce obce zajistit uzavření smlouvy s vybraným projektantem ÚP,
kterým bude autorizovaný architekt dle § 17 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněných místostarostů od 1.1.2019 ve výši 14.500
Kč. (5 – 3 – 1)
• ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněných předsedů výborů či komisí od 1.1.2019
ve výši 3.283 Kč. (5 – 3 – 1)
• ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněných členů výborů či komisí od 1.1.2019 ve výši
2.736 Kč. (5 – 3 – 1)
• ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněných členů zastupitelstva bez dalších funkcí
od 1.1.2019 ve výši 1.641 Kč . (5 – 3 – 1)
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu z programu MMR
podprogram Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. (5 – 1 – 3)
• ZO schvaluje aktualizaci č. 1/2018 Rozvojové strategie obce Včelná na období 2015-2020.
(6 – 1 – 2)

• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Sokolovského
z programu MMR – podprogram Podpora obnovy místních komunikací. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje příspěvek Mateřské škole Včelná na rok 2019 ve výši 550.000 Kč. Z toho
200.000 Kč je na vnitřní úpravy patrového pavilonu, což bude ze strany MŠ doloženo
vyúčtováním. (7 – 0 – 2)
• ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový s příjmy 25.282.686 Kč, výdaji
46.538.820 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátky půjček 350.000 Kč budou hrazeny
ze zůstatku hospodaření minulých let. (5 – 3 – 1)
• ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje příděl do sociálního fondu na rok 2019 ve výši 172.000 Kč a rozpočet
sociálního fondu na rok 2019 s příjmy i výdaji 172.000 Kč. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje statut Sociálního fondu obce. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019
pro obec Včelná s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Dodatek č. 29 smlouvy o poskytování služeb s firmou FCC České
Budějovice s.r.o., IČ 25171941, Dolní 876/1, Č. Budějovice. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy vodovodu
Na Hraničkách“ s firmou Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58,
České Budějovice. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace v ulici Nová,
Včelná“ s firmou Swietelsky stavební s.r.o. (9 – 0 – 0)
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• ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Odvodnění a osazení
obrubníků na tř.5.května, Včelná“ s firmou EUROVIA CS. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace v ul. Lesní kolonie –
oprava havarijního stavu“ s firmou Swietelsky stavební s.r.o. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Dodatek č. 6 Úplného znění smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu
veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná z 1.4.1997, ve znění
pozdějších dodatků, s firmou ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místních poplatcích. (8 – 0 – 1)
(Zvyšuje se poplatek ze psů – první 300 Kč a každý další 400 Kč. Pro seniory zůstává výše
nezměněna. Odpady – základní sazba 550 Kč zůstává, avšak občanům nad 70 let
se poplatek snižuje na 200 Kč a nad 80 let /k 31.12.2018/ bude poplatek pouze 100 Kč.)
• ZO schvaluje dle doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Dodávka
elektřiny pro obec Včelná“ firmu E.ON Energie a.s., IČ 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice. (8 – 0 – 1)
• ZO schvaluje dle doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Dodávka
plynu pro obec Včelná“ firmu E.ON Energie a.s., IČ 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice. (8 – 0 – 1)
• ZO schvaluje dotaci ve výši 85.000 Kč pro spolek Včelňáci z.s., IČ 04517989, Nádražní
224, Včelná na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných v roce
2019 a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající veřejnoprávní smlouvy. (9 – 0 – 0)
• ZO schvaluje dotaci ve výši 11.000 Kč pro Středisko ranné péče SPRP, pobočka České
Budějovice, IČ 75094975, Čechova 164/1, České Budějovice na poskytování rané péče
dvěma rodinám žijícím v obci Včelná a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající
veřejnoprávní smlouvy. (8 – 0 – 1)
• ZO schvaluje dar ve výši 5 tis. Kč na činnost Charity Kaplice. (6 – 0 – 3)
• ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2018. (9 – 0 – 0)
Termín příštího zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na 28.1.2019 od 18,30 hodin.

Svoz odstrojených vánočních stromků
Do konce ledna bude probíhat svoz ODSTROJENÝCH vánočních stromů,
které budou zaměstnanci obce průběžně vyzvedávat. Prosím odkládejte je
u stanovišť velkých kontejnerů na tříděný odpad nebo za obecním úřadem
v místě, kde jsou přes rok umístěny kontejnery na listí a větve.

V případě, že je to nevyhnutelné a musíte zastavit i na protější straně, pak
myslete na to, že okolo vás musí projet i větší vozidlo kvůli údržbě.
Neparkujte si ani vzájemně ve vjezdech a neblokujte tak svým sousedům
přístup do domu. DĚKUJEME.

Obecní kulturní akce
OBECNÍ PLES – pátek 1. 2. 2019
Obec Včelná si vás dovoluje pozvat na již 29. ročník Obecního plesu. K tanci
a poslechu bude hrát kapela CITY CB, chybět nebude předtančení, bohatá
tombola a budeme také losovat vstupenky o hodnotné ceny. A možná přijde
i kouzelník… ☺ VSTUPENKY budou v prodeji na obecním úřadě od 8.1.2019.
Cena v předprodeji je 200 Kč, na místě pak 250 Kč.
Předáme také CENU OBCE za rok 2018 a chtěla bych vás požádat o pomoc
s výběrem nejlepšího kandidáta. Pokud byste věděli o někom, kdo by si tuto cenu
za přínos obci, nebo za propagaci či reprezentaci obce Včelná v letošním roce
zasloužil, pošlete jeho jméno s krátkým popisem, proč by měl tuto cenu získat,
na můj email starostka@vcelna.cz nejpozději do 15.1.2019. Společně s kolegy
ze zastupitelstva pak vaše návrhy vyhodnotíme a vybereme vítěze. Děkuji.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
Sobota
Pátek
Sobota
Sobota
Pátek

19. 1. 19
1. 2. 19
9. 2. 19
16. 2. 19
1. 3. 19

Myslivecký bál
Obecní ples
Běžecký ples
Spolkový ples obce Boršov nad Vltavou
Ples Europasta – Bratří Zátkové

Akce pořádané spolkem Včelňáci
4. ADVENTNÍ NEDĚLE – 23. 12. od 17.00 hod.
Naposledy v tomto roce přijďte k vánočnímu stromu před obecním úřadem.
Zahřejeme se svařákem a zazpíváme si vánoční koledy v doprovodu dudáka.
Můžete přinést také nějaké vánoční cukroví na ochutnání. Těšíme se
na viděnou.

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA – pondělí 31. 12. 2018

Parkování v ulicích obce
Bohužel se nám množí stížnosti občanů na bezohledné parkování v ulicích
obce, kdy v některých místech není možné vůbec projet ani osobním autem.
V takovém případě budou mít problém i naše technické služby při odklízení
sněhu a hrozí, že dojde ke škodě na vozidlech nebo ulice zůstane neodklizená.
Prosím, dbejte na to, abyste svá auta parkovali na jedné straně ulice!
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Přijďte přivítat NOVÝ ROK společně se svými přáteli do kulturního domu.
Hudba, zábava a nápoje zde budou pro vás zajištěny, občerstvení si můžete
donést vlastní. O půlnoci se pak můžete těšit na ohňostroj a společný přípitek.
Celý večer vám bude hrát kapela AMAROCK.
Vstupenky je ještě možné zakoupit v předprodeji na obecním úřadě za 150
Kč, ale pouze do 21.12.2018! Poté budou k dispozici až na místě za 200 Kč.
V Kulturním domě Včelná od 19 hodin.
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