Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 17.12.2018 od 19,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Schválení programu jednání
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z 2. zasedání ZO dne 19. 11. 2018
Zpráva o daňových příjmech k 30. 11. 2018
Zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2018
Rozpočtové změny na vědomí – 34/2018, 35/2018, 36/2018
Schválení návrhu cen pro vodné a stočné na rok 2019 – ČEVAK
Úprava usnesení o zvolení místostarosty Michala Šlince
Pověření osoby zastupující obec při pořizování územního plánu
Projednání odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 1. 2019
Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu z programu MMR podprogram
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Schválení aktualizace č. 1 Rozvojové strategie obce Včelná na období 2015-2020 – zásobník projektů
Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MK Sokolovského z programu MMR – podprogram
Podpora obnovy místních komunikací
Schválení příspěvku MŠ Včelná na vnitřní úpravy patrového pavilonu
Schválení rozpočtu na rok 2019
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-2021
Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2019
Schválení „Statutu sociálního fondu Obce Včelná“
Smlouva o závazku veřejné služby k přepravě cestujících pro rok 2019 – MHD
Schválení dodatku č. 29 smlouvy o poskytování služeb s firmou FCC – svoz odpadů
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách“ – méněpráce
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace v ulici Nová“ – méněpráce
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Odvodnění a osazení obrubníků na tř.5.května, Včelná“ –
méněpráce
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace v ul. Lesní kolonie – oprava havarijního stavu“
Schválení dodatku č. 6 ČEVAK – zařazení vodovodního řadu a splaškové kanalizace "ZTV 5 bytových
domů Včelná III" do nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví
obce
Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích na rok 2019
Schválení dodavatele veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro obec Včelná“
Schválení dodavatele veřejné zakázky „Dodávka plynu pro obec Včelná“
Žádost o dotaci spolku SK Včelná – 180 000 Kč
Žádost o dotaci spolku Včelňáci z. s. – 85 000 Kč
Žádost o dotaci spolku Včelná pro všechny z. s. – 85 000 Kč
Žádost o dotaci Středisko rané péče SPRP – 11 000 Kč
Žádost o příspěvek Charita Kaplice
Schválení provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2018
Zprávy starostky obce
Zprávy místostarostů obce
Zprávy předsedů výborů
Různé
Diskuze

Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl
2) Ing. Bc. Karel Koktavý
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Jarmila Mandžukova
5) RNDr. Ivo Nesrovnal
6) JUDr. Ivana Rygálová
7) Ing. Iva Smudková
8) Miroslava Stránská
9) Michal Šlinc

Omluvení zastupitelé:
•
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 2 hosté dle prezenční listiny
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Zasedání zahájeno v 19:00 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 9 přítomných zastupitelích usnášeníschopné.
Navrhuje doplnit program o bod 24 – schválení dodatku ke smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace
v ul. Lesní kolonie – oprava havarijního stavu“. V bodě 6 budou navíc představeny ještě další dvě
rozpočtové změny č. 35 a 36/2018. S tímto doplněním program jednání schválen jednohlasně.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje Mgr. Kamila Feitla a RNDr. Ivo Nesrovnala.
3. Starostka seznamuje s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo,
schválené dary žadatelům poskytnuty.
4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech k 30.11.2018. Za listopad 2018 činily daňové příjmy
1,91 mil. Kč, což je oproti stejnému období minulého roku o 340 tis. Kč více. Od počátku roku jsou
příjmy vyšší již o 3,4 mil. Kč.
5. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2018. Příjmy naplněny z 94 % (42,0 mil. Kč),
výdaje ze 75 % (27,3 mil. Kč). Stav na účtě je 40,6 mil. Kč.
6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 34/2018, jímž se navyšují příjmy o 712.000
Kč (především vyšší příjem z DPH) a snižují výdaje o 2.634.519 Kč (především nerealizovaný nový
územní plán, park za OÚ, zastávka MHD).
Dále schválila rozpočtové opatření č. 35/2018, kterým se zvyšují příjmy o 533.554 Kč a výdaje
o 557.379 Kč (na obou stranách je proúčtována dotace 417 tis. Kč pro MŠ).
Dále schválila rozpočtové opatření č. 36/2018, kterým se zvyšují příjmy o 560.047,95 Kč
(především vyšší výběr DPH 500 tis. Kč) a výdaje o 25.000 Kč (např. pohoštění pro seniory, nákup
pytlů na odpady).
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 34/2018, 35/2018, 36/2018 na vědomí.
7. Starostka představuje návrh firmy Čevak na ceny vodného a stočného na rok 2019. Vodné
navrženo zvýšit o 71 haléřů za 1 m3, stočné o 22 haléřů za 1 m3. Zastupitelé nemají jiných návrhů.
Návrh usnesení č. 1/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se
zdrželi.
8. Starostka informuje, že na ustavujícím zasedání bylo nedostatečně formulováno usnesení
o zvolení 1. místostarosty. V textu usnesení chybí, že je určen k zastupování starosty v době,
kdy nevykonává funkci. Toto usnesení navrhuje přeschválit.
Návrh usnesení č. 2/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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. 2.6.1980, bytem tř.5.května 629,
Včelná." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel (Ing. K. Koktavý).
9. Starostka informuje o postupu přípravy nového územního plánu. Do konce roku pošle magistrát
města jako pořizovatel návrh zadání pro zastupitele. Starostka navrhuje, aby byla pověřena
zastupitelstvem jako kontaktní osoba pro spolupráci s pořizovatelem. Dřívější usnesení
zastupitelstva pověřovalo místostarostu p. Feitla.
Návrh usnesení č. 3/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen
hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Návrh usnesení č. 4/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
10. Starostka informuje o navýšení limitů odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
o 7 %. Je tedy možno odměny usnesením zastupitelstva navýšit.
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Michal Šlinc by ponechal stávající výši nedávno schválenou. Ing. Jarmila Mandžukova také.
JUDr. Ivana Rygálová by odměny zvýšila, neboť zastupitelé opravdově pracují ve svém volném
čase a odměny nejsou nijak vysoké. Starostka dává hlasovat o zvýšení odměn.
Návrh usnesení č. 5/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných místostarostů od 1.1.2019 ve výši 14.500 Kč." schválen hlasováním
5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Jan Lexa, JUDr. I. Rygálová, RNDr. I. Nesrovnal) –
3 proti (M. Šlinc, Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova) – 1 se zdržela (Ing. I. Smudková).
Návrh usnesení č. 6/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných zastupitelů – předsedů výborů či komisí od 1.1.2019 ve výši 3.283 Kč."
schválen hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Jan Lexa, JUDr. I. Rygálová,
RNDr. I. Nesrovnal) – 3 proti (M. Šlinc, Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova) – 1 se zdržela (Ing. I.
Smudková).
Návrh usnesení č. 7/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných zastupitelů – členů výborů či komisí od 1.1.2019 ve výši 2.736 Kč." schválen
hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Jan Lexa, JUDr. I. Rygálová, RNDr. I.
Nesrovnal) – 3 proti (M. Šlinc, Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova) – 1 se zdržela (Ing. I.
Smudková).
Návrh usnesení č. 8/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných členů zastupitelstva bez dalších funkcí od 1.1.2019 ve výši 1.641 Kč."
schválen hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Jan Lexa, JUDr. I. Rygálová,
RNDr. I. Nesrovnal) – 3 proti (M. Šlinc, Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova) – 1 se zdržela (Ing.
I. Smudková).
11. Starostka informuje o dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj "Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov", z něhož by šla financovat rekonstrukce kulturního domu.
Podmínkou k podání dotace je schválení podání žádosti v zastupitelstvu obce.
Starostka předběžně poptala 3 firmy na zpracování dotace, vybrala by tu, která nepožaduje
procenta z obdržené dotace. Výše dotace je maximálně 70 % a do 10 mil. Kč.
Ing. Iva Smudková upozorňuje, že 70 % dotace se týká jen stavebního rozpočtu, ale není jasné,
co budou stát další věci, jako audio a video zařízení či nábytek.
Starostka uvádí, že rozpočet celé stavby by měl být dopracován tento týden. Navrhuje v každém
případě podat žádost, a dle jejího výsledku by se zastupitelstvo rozhodlo.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že má z projektu rekonstrukce KD smíšené pocity, neboť když
byla ve funkci, tak byla současnou starostkou šikanována, že např. u výběrka na dozor na stavbě
kanalizace má mít na výběr ze 3 firem, ale na projekt na KD byla jen jedna nabídka. Mohlo se
ukázat, že projekt šel udělat ne za milion, ale třeba za 800 tisíc. Neví, čí je představitel pražské
projekční firmy Atelier JL kamarád. Výsledkem je netransparentnost, dodávají Ing. Jarmila
Mandžuková a Ing. Karel Koktavý.
Michal Šlinc potvrzuje, že byly poptány tři firmy. Projektanti Miloš Janů a p. Fuit nepodali nabídku.
Zároveň byla výzva vyvěšena na stránkách obce dle tehdy platné směrnice o veřejných zakázkách.
Ing. Jarmila Mandžukova se táže, proč nepoptali např. p. Pučegla, který na KD již něco
projektoval.
Michal Šlinc uvádí jako podobný příklad výběrové řízení na projekt cyklostezky, kdy se v prvním
kole nikdo nepřihlásil, a tak to musel nakonec provést sám.
Přítomný host Roman Zajíček uvádí, že jsou příklady, kdy se ani městu České Budějovice
nepřihlásí nikdo do veřejných zakázek či jsou rádi, když se jim vůbec někdo přihlásí. Nicméně se
nyní ukazuje, že je dobře, že byl projekt KD připraven, a může se tak postoupit dále k žádosti
o dotaci.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že pokud se zruší výběrové řízení z důvodu, že se přihlásil jen jeden
uchazeč, tak ten může nabýt dojmu, že se čekalo na někoho jiného, kdo nestihl podat nabídku
a komu to chce obec dát, což jej může odradit, takže je to také problematické.
Ing. Karel Koktavý se táže, zda v rozpočtu bude i obslužný personál.
Starostka odpovídá, že ne.
RNDr. Ivo Nesrovnal si myslí, že je dost podstatné, kolik budou další náklady nad rámec hrubé
stavby. Za 5 mil. Kč by se dle něho dal KD zrekonstruovat. Připravený projekt je dle něho
megalomanie.
Michal Šlinc poznamenává, že např. rekonstrukce MŠ byla ve fázi studie také oceněna
na pouhých 7,5 mil. Kč, ale skutečný stavební rozpočet byl nakonec 17 mil. Kč.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl namítá, že připravený projekt není megalomanský, kulturní dům se
příliš nezvětšuje i přes to, že počet obyvatel Včelné významně vzrostl.
Mezi RNDr. Ivo Nesrovnalem a Mgr. Kamilem Feitlem dále probíhá diskuze o historickém vývoji
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využití kulturního domu a potřebě jeho navržené rekonstrukce.
Dle Mgr. Kamil Feitla je KD Včelná jedinečný, další nejbližší je až sál Gerbera v Českých
Budějovicích a KD v Rudném. Dále uvádí, že kulturní dům na Včelné by si rekonstrukci již po tolika
letech zasloužil a obyvatelé Včelné by si zasloužili opravený a pěkný kulturní dům. Co se týče
kvality a ceny vnitřního vybavení, dá se např. diskutovat o tom, zda udělat nový parket za milion
korun, nebo jej jen opravit. Zda udělat vzduchotechniku s rekuperací, nebo ne atd. To bude
na zvážení zastupitelů.
Michal Šlinc navrhuje, aby se zastupitelstvo dále rozhodovalo, až se zjistí výsledek žádosti
o dotaci.
Starostka připomíná, že pokud někdo navrhuje rekonstrukci dle p. Pučegla za 5 mil. korun, tak
v tom také nejsou zahrnuta audiovizuální a další zařízení. V takovém rozsahu by se rekonstrukce
dělat nemohla, neboť např. výška stropu a další hygienické normy v kuchyňce by nebyly splněny
a nemohli bychom to ani zkolaudovat. Nebyl v té době přizván ani statik.
RNDr. Ivo Nesrovnal s vysloveným názorem starostky nesouhlasí.
Starostka dává hlasovat o podání žádosti o dotaci.
Návrh usnesení č. 9/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci kulturního domu z programu MMR podprogram Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov." schválen hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan
Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) – 1 proti (Ing. Karel Koktavý) – 3 se zdrželi (Ing.
J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková).
12. Starostka doporučuje především pro účely dotací doplnit zásobník projektů v Rozvojové strategii
obce na období 2015-2020. Svůj návrh rozeslala zastupitelům předem. Nikdo se písemně neozval.
Dala by tedy hlasovat.
Ing. Jarmila Mandžukova namítá, že by se o tom mělo diskutovat. Táže se, zda starostka ví, kolik
má obec ročně na investice. Dodává, že to dříve bývalo 5-6 mil. Kč, ačkoli teď je to v konjunktuře
více. Obec by měla jít v projektech krok za krokem.
Starostka uvádí, že Rozvojová strategie není závazný dokument, ale je potřeba pro dotační výzvy.
Ing. Jarmila Mandžukova požaduje u projektů reálné termíny, a ne např. u domu pro seniory roky
2019-2020.
Starostka opakuje, že paní Mandžukova moc dobře ví, protože nás na to sama mnohokrát dříve
upozorňovala, že toto není závazný dokument, že je to pouze plán a jednotlivé investice se budou
schvalovat a realizovat postupně.
RNDr. Ivo Nesrovnal také rozporuje reálnost některých položek, jako úprava pomníku
Rudoarmějců dle něho za příliš vysokých 200 tis. Kč.
Starostka odpovídá, že tato částka tam byla již od dřívějška a nevznikla nyní při aktualizaci.
Starostka dále žádá zastupitele, aby spolupracovali prostřednictvím e-mailů i v průběhu měsíce,
aby pak na zastupitelstvu již nebylo tolik diskuzí.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že jde skutečně jen o rámec, aby se mohlo žádat o dotace.
Starostka Miroslava Stránská a Ing. J. Mandžukova navrhují ukončit rozpravu a zahájit
hlasování o věci.
Mgr. Kamil Feitl a Ing. Jan Lexa by však chtěli vědět, jaké má Včelná pro všechny s aktualizací
Rozvojové strategie principiální problémy, aby se to projednalo či vyřešilo.
Zastupitelé ze Včelné pro všechny však doporučují přistoupit raději k hlasování.
Návrh usnesení č. 10/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje aktualizaci č. 1/2018
Rozvojové strategie obce Včelná na období 2015-2020." schválen hlasováním 6 pro (Mgr. Kamil
Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. I. Smudková) –
1 proti (Ing. Jarmila Mandžukova) – 2 se zdrželi (Ing. Karel Koktavý, RNDr. Ivo Nesrovnal).
13. Starostka informuje o dotačním programu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora obnovy místních
komunikací", z něhož by šel financovat nový povrch ulice Sokolovského.
Místostarosta Michal Šlinc blíže zdůvodňuje, že povrch je porušen četnými překopy, příčnými
i podélnými, a opravený povrch by mohl navazovat na zamýšlené parkoviště u MŠ. Pokud by však
dotace nebyla, z rozpočtu obce by to asi nedělal.
Přítomný host Roman Zajíček se táže, zda se zvažovala v souvislosti s dotací Roudenská cesta.
Michal Šlinc odpovídá, že tam jsou problémem především vlastnické vztahy, neboť do komunikace
zasahují části soukromých pozemků.
Návrh usnesení č. 11/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci místní komunikace Sokolovského z programu MMR – podprogram Podpora
obnovy místních komunikací." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
14. Starostka informuje, že obdržela žádost z mateřské školy o mimořádný příspěvek ve výši 200 tisíc
Kč. na vnitřní úpravy patrového pavilonu. K tomu školka dostává 350 tis. Kč na běžné výdaje, takže
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by se schvaloval celkem příspěvek ve výši 550 tisíc korun, který již byl zahrnut do návrhu rozpočtu
obce.
Ing. Jarmila Mandžukova namítá, že požadovaných 200 tis. Kč by mělo být podloženo kalkulací.
Bližší kalkulaci starostka předkládá.
RNDr. Ivo Nesrovnal však takovou kalkulaci neshledává dostatečnou a by chtěl ji více specifikovat
– kolik bude činit přesně pokládka lina, atd. Tyto věci by si ředitelka měla jako vedoucí organizace
zjistit.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že by po ředitelce nepožadovala tak detailní rozpočet. Kalkulace
firem na pokládku lina se mohou také během roku měnit.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl se táže, proč investice neprovede přímo obec, které patří budova.
K tomuto řešení se přiklání i JUDr. Ivana Rygálová.
Starostka odpovídá, že toto je v kompetenci ředitelky, že obec bude v rámci modernizace tříd řešit
např. výběrové řízení na nový nábytek. I dříve při drobných přestavbách a drobných nákupech si
toto řešila ředitelka.
Starostka dává hlasovat o variantě s příspěvkem 550 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 12/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním
7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, RNDr. Ivo Nesrovnal).
15. Starostka informuje, že byl řádně na minimálně 15 dnů vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Nebyly k němu ze strany občanů podávány připomínky. Na dnešním zasedání by měl být rozpočet
schválen.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že bude hlasovat proti, ale chce říci proč. V roce 2015
po 10-hodinovém předjednávání Naše Včelná nezvedla pro rozpočet ruku. Cituje tehdejší
vysvětlující e-mail od p. Feitla, že to nemá brát osobně, ale chtěli ukázat, jakou má Naše Včelná
sílu. Dále na mzdách na činnosti místní správy je velký nárůst skoro 80 % za necelé tři roky. Když
byla ona ve funkci, p. Feitl jako její místostarosta měl 5000 Kč měsíčně, p. Nesrovnal jako stavební
technik pak 4000 Kč měsíčně na dohodu. Dnes se na místostarosty a další vyplácí o 50-60 tis Kč
měsíčně více.
Starostka odpovídá, že tehdy pro rozpočet nehlasovala, protože paní Mandžukova na její
písemnou připomínku k rozpočtu nijak nereagovala. Na dotaz ohledně nárůstu platů zaměstnanců
odpověděla p. Mandžukové mailově. Táže se, zda tuto odpověď dostala. Po kladné odpovědi se
táže dále, co by tedy chtěla p. Mandžuková osekat.
Mgr. Kamil Feitl se obrací na Ing. Jarmilu Mandžukovou a uvádí, že zde vzpomněla e-mail z roku
2015, že to nemá brát osobně, ale chtěli jsme ukázat, jakou má Naše Včelná sílu. To označila
za špatné jednání, ale teď chce dělat to samé.
JUDr. Ivana Rygálová namítá, že co se dělo minulé čtyři roky, k tomu bychom se neměli vracet.
To si řešte jinde, již je nové složení zastupitelstva a obtěžuje nás to, nemáme povinnost to
poslouchat. Máme novou práci.
Ing. Jarmila Mandžukova namítá, že s vytahováním minulosti se začalo na ustavujícím zasedání,
kdy jí hodnotila právě paní Rygálová.
JUDr. Ivana Rygálová namítá, že svým proslovem tehdy odpovídala na dotaz občana.
RNDr. Ivo Nesrovnal sděluje, že bude také hlasovat proti, neboť schodek 21 milionů korun není
schopen principiálně akceptovat. Jeho návrhy také nebyly brány v potaz. Existenci místa druhé
úřednice považuje již za zbytečnou, když je starostka na plný úvazek.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že posuzování pracovní náplně pracovníků obce přísluší starostce,
která je ze zákona v postavení zaměstnavatele. K rozpočtu uvádí, že se předem neví, co se bude
přesně realizovat, takže tam musí být raději vše.
Ing. Jan Lexa, předseda finančního výboru, k velikosti schodku rozpočtu uvádí, že některé akce
budou spolufinancovány, anebo nebudou prováděny vůbec. Takže strašit velkým schodkem je
zbytečné.
Mgr. Kamil Feitl uvádí, že kdyby měla mít obec vždy vyrovnaný či mírně schodkový rozpočet, tak
nezískáme žádnou dotaci. Za minulých 4-5 let nenastaly reálné schodky rozpočtu, takže se
hospodařilo dobře.
Michal Šlinc doplňuje, že kdyby se např. neschválil výrazně schodkový rozpočet pro rekonstrukci
MŠ, tak se ta stavba s dotací nezrealizovala.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že celý systém dotací mu nepřijde normální, dotace nejsou mana
z nebe, ale jsou to daně vybrané od občanů, proto velký schodek neakceptuje. Když obec
potřebuje trabanta, proč žádá o mercedes s dotacemi.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že dotace jsou sice zlo, ale aktuálně jsou realitou a je dle něho lepší
mít z 90 % dotovaný mercedes, než za vlastní trabant.
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Návrh usnesení č. 13/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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."
schválen hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr.
Ivana Rygálová) – 3 proti (Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal) – 1 se zdržel
(Ing. Iva Smudková).
16. Starostka informuje, že byl řádně na minimálně 15 dnů vyvěšen návrh střednědobého návrhu
rozpočtu obce na rok 2019. Připomínky nebyly, dáno o něm tedy hlasovat.
Návrh usnesení č. 14/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu obce na roky 2020-2021." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 3 se zdrželi (Ing. K.
Koktavý, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. J. Mandžukova).
17. Starostka informuje, že byl řádně na minimálně 15 dnů vyvěšen návrh rozpočtu sociálního fondu
obce na rok 2019. Dává o něm hlasovat.
Návrh usnesení č. 15/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Ing. Jarmila Mandžukova má připomínku, že rozpočtovaný poplatek za vedení účtu by se dal při
dnešní konkurenci bank snížit.
Starostka souhlasí a již aktuálně jedná s bankami o lepších podmínkách. Např. UnicreditBank
nabízí u volných prostředků při objemu 20 milionů korun nově úrok 1 %. To ve výrazně více než
bylo doposud. Trend zvyšování úroků bude pravděpodobně pokračovat.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že u FIO banky je vedení účtu zdarma.
18. Starostka představuje návrh upraveného znění Statutu sociálního fondu Obce Včelná. Došlo
k rozšíření možnosti čerpání pro rodinné příslušníky a o některá plnění.
Ing. Karel Koktavý se táže, jak se budou různá plnění vyplácet a zda jsou obvyklými plněními
dioptrické brýle či zdravotní obuv.
Starostka odpovídá, že plnění se vyplácí proti dokladu.
Přítomný pracovník OÚ Včelná Mgr. František Mareš uvádí, že dioptrické brýle a zdravotní obuv
byly doplněny novelou do vyhlášky o FKSP, a sociální fond obce tuto vyhlášku víceméně kopíruje.
Návrh usnesení č. 16/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje statut Sociálního fondu
obce." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
19. Starostka představuje návrh Smlouvy o závazku veřejné služby k přepravě cestujících pro rok
2019 k zajištění provozu MHD. Meziročně došlo ke zvýšení úhrady z 1,05 na 1,625 milionu.
Navýšení mělo být ještě vyšší, ale po jednání s obcí Boršov nad Vltavou část navýšení, 166 tisíc,
uhradí i tato obec, kam autobusy ze Včelné projíždějí.
Michal Šlinc veřejně děkuje starostovi obce Boršova nad Vltavou za vstřícný přístup při projednání
spolufinancování MHD.
Mgr. Kamil Feitl uvádí, že ve smlouvě s Dopravním podnikem je i ustanovení, že při velkém
pohybu cen pohonných hmot, se může částka úhrady ještě změnit.
Přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 17/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o závazku
veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Včelná s Dopravním podnikem
města České Budějovice, a.s., IČ 25166115, Novohradská 738/40, České Budějovice."
schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
20. Starostka představuje návrh dodatku č. 29 smlouvy o poskytování služeb s firmou FCC na svoz
odpadů v roce 2019.
Návrh usnesení č. 18/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 29 smlouvy
o poskytování služeb s firmou FCC České Budějovice s.r.o., IČ 25171941, Dolní 876/1, České
Budějovice." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
21. Starostka představuje návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o.
na stavbu „Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách“. Jedná se o snížení ceny díla vlivem
méněprací. Bližší technické informace podává místostarosta Michal Šlinc. Počítalo se , že se bude
opravovat více komunikace, ale stačila menší oprava.
Michal Šlinc zde též informuje, že stavba vodovodu i kanalizace jsou již zkolaudované.
Návrh usnesení č. 19/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na stavbu „Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách“ s firmou Swietelsky stavební
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s.r.o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti
– 0 se zdrželi.
22. Starostka představuje návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o.
na stavbu „Kanalizace v ulici Nová“. Jedná se o snížení ceny díla vlivem méněprací. Bližší
technické informace podává místostarosta Michal Šlinc.
Návrh usnesení č. 20/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo na stavbu „Kanalizace v ulici Nová, Včelná“ s firmou Swietelsky stavební s.r.o., IČ
48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0
se zdrželi.
23. Starostka představuje návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Eurovia a.s. na stavbu
„Odvodnění a osazení obrubníků na tř.5.května, Včelná“. Jedná se o snížení ceny díla vlivem
méněprací. Bližší technické informace podává místostarosta Michal Šlinc. Nebylo položeno cca 100
metrů obrubníků v části hlavní třídy mezi ulicemi Jiráskova a Dlouhá a nebyla provedena oprava
zastávky z důvodů zmiňovaných na minulém zasedání.
Návrh usnesení č. 21/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu „Odvodnění a osazení obrubníků na tř.5.května, Včelná“
s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Praha 1." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0
se zdrželi.
24. Starostka představuje návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o.
na stavbu „Kanalizace v ul. Lesní kolonie – oprava havarijního stavu“. Jedná se o snížení ceny díla
vlivem méněprací. Bližší technické informace podává místostarosta Michal Šlinc. Vyfakturováno je
dle skutečného zaměření rozsahu stavby.
Návrh usnesení č. 22/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice."
schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
25. Starostka informuje o potřebě schválit dodatek č. 6 k provozovatelské smlouvě s firmou Čevak a.s.
Jedná se o zařazení vodovodního řadu a splaškové kanalizace "ZTV 5 bytových domů Včelná III"
do pronajímaného majetku.
Návrh usnesení č. 23/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
26. Starostka informuje, že je třeba stanovit výši poplatků za odpady a psy na rok 2019. Výši 550 Kč
za odpady by neměnila, zavedla by však navíc úlevu pro seniory nad 70 let, takže by platili pouze
200 Kč ročně. Poplatky za psy navrhuje zvýšit (kromě seniorům) o 50 Kč – na 200 Kč za prvního
psa a 250 Kč za další.
Ing. Jarmila Mandžukova připomíná, že obec by měla mít přehled o tom, kolik na odpady doplácí,
a tak by návrh vyhlášky měl být doprovázen kalkulací nákladů na odpadové hospodářství.
Občanům nad 80 let by dala odpady i zdarma, neboť to již člověk zpravidla žije sám. Anebo od 80
let poplatek snížit na 100 Kč.
Starostka uvádí, že dopad úlevy pro seniory nad 70 let by byl cca 83 tisíc korun.
JUDr. Ivana Rygálová, RNDr. Ivo Nesrovnal a Ing. Jarmila Mandžukova by zvedli dramaticky
poplatky za psy jako regulační opatření. Psů je v obci moc a údržba veřejných prostranství je pak
problematická. Po kratší diskuzi navrženo zvýšit poplatek ze psů na 300 Kč za prvního a 400 Kč
za další. Sazby pro seniory by zůstaly stejné.
Dáno hlasovat o podobě vyhlášky s úlevou u poplatku za odpady pro občany nad 70 let ve výši 350
Kč a pro občany od 80 let ve výši 450 Kč a se zvýšenými poplatku ze psů na 300 Kč za prvního
a 400 Kč za další psy. U seniorů poplatky ze psů zůstávají.
Návrh usnesení č. 24/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2018 o místních poplatcích." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel
(Mgr. Kamil Feitl).
27. Starostka představuje zápis výběrové komise na veřejnou zakázku „Dodávka elektřiny pro obec
Včelná“. Nabídka byla rozeslána třem firmám a zveřejněna na webu obce. Nabídku dodal včas
pouze jeden uchazeč. Komise doporučuje přijmout nabídku stávajícího dodavatele firmy E.ON
Energie, přestože od minulého výběrového řízení došlo k navýšení ceny o 74 %. Reálnost navýšení
na žádost výběrové komise uchazeč doložil růstem cen elektřiny na burze.
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Návrh usnesení č. 25/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen
hlasováním 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel (Ing. J. Mandžukova).
28. Starostka představuje zápis výběrové komise na veřejnou zakázku „Dodávka plynu pro obec
Včelná“. Nabídka byla rozeslána třem firmám a zveřejněna na webu obce. Nabídku dodal včas
pouze jeden uchazeč. Komise doporučuje přijmout nabídku stávajícího dodavatele firmy E.ON
Energie, přestože od minulého výběrového řízení došlo k navýšení ceny o cca 30 %, což však
odpovídá růstu cen za toto období.
Návrh usnesení č. 26/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním
8 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova).
JUDr. Ivana Rygálová se táže, na jak dlouho obec smlouvu sjednává.
Starostka odpovídá, že na dva roky.
Ing. Iva Smudková navrhuje, že s okolními obcemi dohromady by se mohl příště výběr konat
prostřednictvím elektronické aukce, což by mohlo cenu srazit dolů.
Starostka i zastupitelé vesměs souhlasí, že by to mohlo být téma např. pro svazek obcí.
29. Starostka představuje žádost o dotaci ve výši 180.000 Kč obdrženou od spolku Sportovní klub
Včelná. Je požadována stejná částka jako loni.
Ing. Karel Koktavý se ptá, zda skutečně SK žádá o dotace i kraj a stát, jak se v žádosti tvrdí.
Přítomný host Roman Zajíček uvádí, že jako spolupracovník předsedy spolku JUDr. Vavrocha ví,
že se každoročně žádá o dotace, ač přesněji by to vysvětlil JUDr. Vavroch sám.
Michal Šlinc navrhuje, aby se tento bod projednal na příštím zasedání, kam by předseda spolku
JUDr. František Vavroch přišel. Na dnešní jednání přijít nemohl.
Ing. Jarmila Mandžukova podotýká, že v roce 2016 byla schválena dotace 80 tisíc, v dalších
letech nastal skok nahoru.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že tyto informace nejsou pravdivé, dotace byla 180 tisíc,
před tím 150, 120, a několikrát 100, až před tím 80 tisíc.
Domluveno, že tento bod bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.
30. Starostka představuje žádost o dotaci ve výši 85.000 Kč obdrženou od spolku Včelňáci z. s.
Požadována je stejná částka jako na letošní rok. Činnost spolku rámcově představuje jeho
předseda Mgr. Ondřej Scheinost.
Ing. Karel Koktavý má připomínku k tomu, že ač pozvánka na zasedání s tímto bodem jednání
byla rozeslána 10.12.2018, žádost samotná byla zastupitelům doposlána až dnes. Žádost samotná
je sice datovaná 10.12.2018, ale není na ní podací razítko obecního úřadu.
Starostka vysvětluje, že podání žádosti jí bylo avizováno, ale písemně ji obdržela později, než byla
rozesílána pozvánka.
Ing. Karel Koktavý podotýká, že to tedy nemělo být na pořadu dne. V pozvánce to sice je, ale
žádost došla evidentně později. Minule se totiž obdobným způsobem zastupitelstvo odmítlo zabývat
žádostí Včelné pro všechny.
Starostka odpovídá, že např. i některé dodatky ke smlouvám, které byly avizovány na pozvánce,
přišly také až v průběhu týdne, stává se to. Ale když to víme včas, je bod na programu jednání,
i když podklady budou dodány o něco později.
Po výměně názorů, zda je nastalá situace opravdu stejná, či jiná než minule s druhou uvedenou
žádostí dává starostka hlasovat o žádosti.
Návrh usnesení č. 27/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
31. Starostka představuje žádost o dotaci ve výši 85.000 Kč obdrženou od spolku Včelná pro všechny
z. s. a uvádí, že předsedkyně tohoto spolku není přítomna.
Ing. Jarmila Mandžukova k tomu uvádí některé skutečnosti pro porovnání se spolkem Včelňáci.
Uvádí, že „si všechny věci raději předem ověřím“ a cituje ze zápisu z 18. zasedání zastupitelstva
dne 9.11.2015, kde Mgr. Kamil Feitl uváděl, že chce kulturu přesunout z obce na spolky. A až
teprve 19.11.2015 byl spolek Včelňáci zapsán v rejstříku.
Dále uvádí, že místostarosta pro kulturu je pak pro obec luxus.
Mgr. Kamil Feitl se ohrazuje, že není místostarosta pro kulturu. Je předseda kulturní komise.
Ing. Jarmila Mandžukova se jej táže, jakou má tedy náplň práce.
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Starostka odpovídá, že např. pracuje na různých projektech, nyní například na projektu naučné
stezky, na kterou obec získala 400 tis. Kč dotaci.
Starostka Miroslava Stránská k úvodní informaci Ing. J. Mandžukové dodává, že se sice dotace
do kultury projednávala v rámci rozpočtu na rok 2015, ale žádost o dotaci byla podána později a až
15.9.2016 byla schválena konkrétní dotace pro spolek Včelňáci.
Ing. Jarmila Mandžukova dále rozporuje argumentaci některých zastupitelů z minulého zasedání,
kteří Univerzitu třetího věku srovnávali s trénováním paměti, což však v univerzitě 3. věku nikde
není. Také nesouhlasí, že se workshopy mají pořádat prakticky stejné, jako mají Včelňáci. Činnost
dle ní není se Včelňáky dvojitá.
Navrhuje, že kdyby například zastupitelstvo poskytlo i jen polovinu požadované částky, byla by
osobně garantem spolkem plánované kulturní činnosti, i přes to, že není členem tohoto spolku.
Ing. Jan Lexa se táže zda je na zasedání vůbec nějaký člen spolku Včelná pro všechny z.s., paní
Jarmila Mandžuková uvádí, že dnes není přítomen žádný člen. Ing. Jan Lexa se dále táže členů
volebního subjektu Včelná pro všechny, zda je v pořádku, že se spolek jmenuje stejně jako volební
subjekt a vyjadřuje své pochyby o tom, zda je v pořádku, aby obec finančně podporovala takovýto
spolek.
Starostka se též táže, zda to není střet zájmu. Jak chcete oddělit spolek od politického subjektu.
Zastupitelé Včelné pro všechny střet zájmů nevidí.
Ing. Jarmila Mandžuková zdůvodňuje, proč u spolku Včelňáci střet zájmů naopak viděla.
Místostarosta p. Feitl si založil spolek, jeho žena byla předsedkyní, a poslali si z obce peníze. S tím
měla problém.
RNDr. Ivo Nesrovnal se táže, proč prakticky vadí, že se spolky jmenují stejně.
Ing. Jan Lexa odpovídá, zda je v pořádku financovat z obecních peněz něčí případnou volební
kampaň.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že se jí nelíbí, jak je obec rozdělená, a spolky se dle ní dublují. Příčí
se jí, aby rozdělení pokračovalo i v kultuře.
RNDr. Ivo Nesrovnal odpovídá, že je v pořádku, když je spolků více. To, že je obec rozdělená, je
normální, vždy měly různé spolky své skalní příznivce jako např. Sparta – Slávie, aj.
Michal Šlinc uvádí, že název se mu moc nelíbí a 85 tisíc je na úvod asi přemrštěné, ale souhlasil
by podpořit např. divadélko apod.
Ing. Jarmila Mandžukova se táže zastupitelů, jestli pokud přijde příště předsedkyně spolku paní
Jordánová a představí konkrétní akci divadelního pořadu, zda by ji podpořili.
Přítomný host a předseda spolku Včelňáci Mgr. Ondřej Scheinost uvádí, že ho toto rozdělení
mrzí, že on chce spojovat, oslovuje kohokoli. U svého spolku se snaží, aby spolek nebyl spojován
žádnou s politickou stranou.
Ing. Karel Koktavý uvádí, že má s některými lidmi ve Včelňácích zásadní problém, a nepřenese se
přes ně, alespoň prozatím.
JUDr. Ivana Rygálová navrhuje spolku zvážit jiný název, ukázat činnost, a pak žádat o dotaci.
Přítomný host Mgr. František Mareš uvádí že chápe různé důvody, proč nepřiznat novému spolku
dotaci, ale chce upozornit, že jako student v roce 1989 cinkal klíči, aby nastala pluralita názorů
a všechno se nemuselo prohánět jen skrze komunistickou stranu či Národní frontu. Názory, že se
spolek neměl zakládat, a zájemci mají přijít namísto toho do stávajícího spolku a organizovat vše
skrze ně, mu připomíná, jako že se "v naší obci žádná spolková činnost nesmí dělat mimo rámec
Národní fronty", a tam by se nechtěl vracet.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl navrhuje tedy nějak zastropovat peníze pro kulturní spolky, aby se
nám nesešlo dalších několik žádostí od nově vzniklých spolků a každý nepožadoval třeba dotaci 85
tis. Kč. Finanční prostředky by se pak nějak rozdělovaly mezi tyto spolky.
Ing. Jan Lexa uvádí, že není proti zakládání nových spolků, ale pod jiným názvem.
Jiný název by doporučovali též Michal Šlinc a JUDr. Ivana Rygálová.
Mgr. Kamil Feitl uvádí, že vítá vznik jakýchkoli spolků, a pokud budou fungovat, pak je podpořit.
RNDr. Ivo Nesrovnal doporučuje odložit projednání tohoto bodu na příště, až bude přítomna
předsedkyně spolku.
Zastupitelé souhlasí.
32. Starostka představuje žádost o dotaci ve výši 11.000 Kč obdrženou od Střediska rané péče SPRP
České Budějovice. Je to pro rodiny s dětmi, starostka by dotaci schválila.
JUDr. Ivana Rygálová též uvádí, že s poskytnutím nemá problém.
Ing. Jarmila Mandžukova hodnotí žádost i jako velmi dobře zpracovanou a podpořila by ji.
Návrh usnesení č. 28/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná 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." schválen hlasováním 8 pro –
0 proti – 1 se zdrželi (Ing. Jan Lexa).
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33. Starostka představuje žádost o příspěvek pro Charitu Kaplice, která se stará o jednu občanku
Včelné. V minulých letech obec žádostem této organizace nevyhověla, tentokrát navrženo hlasovat
o daru na činnost ve výši 5 tisíc korun.
Návrh usnesení č. 29/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dar ve výši 5 tis. Kč
na činnost Charity Kaplice, IČ 73634310, Náměstí 42, Kaplice." schválen hlasováním 6 pro – 0
proti – 3 se zdrželi (Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, Mgr. Kamil Feitl).
34. Starostka informuje, že je třeba schválit provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2018.
Zároveň připravila návrh složení inventarizačních komisí, s nímž zastupitele seznamuje a táže se,
zda by se někdo další chtěl na inventurách podílet. Do složení komisí doplněna Ing. Iva Smudková,
předsedkyně kontrolního výboru.
Návrh usnesení č. 30/3/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení inventarizace
majetku obce ke dni 31.12.2018." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
35. Zprávy starostky obce:
a) Starostka informuje o svých zjištěních ohledně možnosti úsekového měření rychlosti v obci.
Příklad Trhových Svinů, které si radar za 60 tisíc korun měsíčně pronajímají, ukazuje, že museli
přijmout dvě pracovní síly navíc, administrativní zátěž je enormní, nyní řeší už jen 200
přestupků měsíčně, na začátku to bylo 800-900.
A především Včelná není obcí s rozšířenou působností, takže nemůže ani řešit přestupky, ani
vymáhat pokuty. Navrhuje měřič rychlosti pod tratí ve směru do ČB otočit, aby měřil rychlost
před přechodem pro chodce.
Michal Šlinc k tomu zjišťoval na dopravním inspektorátu další informace. Jedinou možností by
bylo, pokud by obec měla smlouvu s městskou policií a pokuty by pro sebe vybíral magistrát
města.
Zastupitelé se shodují, toto řešení je pro obec nereálné.
Probíhá diskuze, jak alespoň zefektivnit funkci současných ukazatelů rychlosti jejich přesunutím
blíže přechodům pro chodce a namísto radaru na odjezdu ze Včelné pod tratí jej umístit
na příjezdovou stranu. Možnosti přesunu stávajících měřičů prověří místostarosta Michal Šlinc
a starostka Miroslava Stránská.
Ing. Jan Lexa v této souvislosti uvádí, že neřešen je i problém rychle jezdících automobilů
do Čepra. Diskutuje se, nakolik měřiče rychlosti umravní i řidiče kamionů.
b) Starostka informuje o došlé žádosti o příspěvek od sdružení PREVENT 99, které léčí drogově
závislé. Zastupitelé se vesměs vyjadřují zamítavě.
c) Starostka informuje o sdělení odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice, že žádosti
některých občanů na odstranění značek zákaz stání v Krátké ulici nebylo vyhověno.
Michal Šlinc podotýká, že žadatelka si na vlastním pozemku neudělala parkovací místa, která
měla ve stavebním povolení, takže by měla začít s nápravou spíše u sebe.
Starostka informuje, že se aktuálně problém špatné průjezdnosti přesouvá z ulice Krátká
do ulice Nová.
d) Starostka informuje o shromáždění starostů svazku obcí Blanský les – podhůří konaném dne
6.12. ve Včelné. Byla zvolena místopředsedkyní svazku obcí. Bylo konstatováno, že Fond
podpory regionů příští rok končí, takže hlavní účel svazku víceméně skončil, ale nadále bude
fungovat, např. jako pomoc pro zpracování žádostí o dotace pro jednotlivé obce skrze poradce
svazku.
e) Starostka dává ke zvážení využití obecních stavebních pozemků pro výstavbu domu pro
seniory – jedná se o 3 stavební parcely Na Hraničkách o celkové výměře cca 3.000 m2.
Michal Šlinc informuje o dosavadním jednání se soukromým vlastníkem dalšího pro obec
zajímavého pozemku. V úvahu by dle něho přicházela případně i směna stavebního pozemku
obce Na Hraničkách za jiný soukromý pozemek blíže centru obce.
Jinak územní plán počítá s občanskou vybaveností na hlavní třídě u křižovatky k Čepru. Tam by
se však musel pozemek vykoupit, a místo je hodně exponované dopravou.
Ing. Jarmila Mandžukova se táže, zda by nešla využít plocha nad zahradou MŠ.
Michal Šlinc odpovídá, že ne, plocha je malá, musel by se částečně vykácet les, a máme tam
uložené věci technických služeb.
f) Starostka informuje o veřejném projednání podoby parku "Slza" v Tikalově ulici dne 6.12.2018.
Přišli jen 3 občané, architektka a starostka, návrh se líbil. Dodatečně navrhováno zbudovat
pítko s možností napojení hadice na zalévání. Projekt se ještě sladí s podmínkami dotace,
na niž se může žádat v únoru 2019.
g) Starostka informuje o přípravě obecního plesu konaného dne 1.2.2019.
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36. Zprávy místostarostů obce:
a) Místostarosta Michal Šlinc představuje svůj návrh parkovacích míst před mateřskou školou.
Ptá se, zda bude provedeno výběrové řízení na projektanta, nebo to má udělat sám. Zastupitelé
jsou vesměs toho názoru, že on sám.
b) Místostarosta Michal Šlinc dále informuje, že by připravil opět studii na řešení ulice Luční
a přechodu pro chodce s tím, že projektanta by byl vybrán ve veřejné soutěži.
c) Místostarosta Michal Šlinc informuje o jednání s elektromontážní firmou Elsa CB, která
se stará obci o veřejné osvětlení. Navrhují na tř.5.května vyměnit staré sloupy i kabely.
Firma připraví rozpočet a energetický audit pro možnosti získání dotací.
37. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
a) Předseda komise kulturní a sociální Mgr. Kamil Feitl informuje o obnovení osobních návštěv
u seniorů při jubileích a zmiňuje plánované kulturní akce.
Diskutuje se o přípravě obecního plesu a udělování Ceny obce.
Ing. Jarmila Mandžukova připomíná, že její filozofie u Ceny obce byla původně shromáždit
po výzvě ve zpravodaji návrhy od občanů a mezi nimi vybírat. Zastupitelé sami nemohou znát
všechny občany, kteří dosáhli nějakých úspěchů. S tímto postupem ostatní zastupitelé vesměs
souhlasí.
38. Různé:
a) Ing. Jarmila Mandžukova se podivuje, že když měla jejich strana zájem o vývěsní skříňku, tak
jim bylo řečeno, že tři skříňky si pronajímají SK, komunisté a Naše Včelná. Pak si zjistila,
že komunisté si skříňku již nepronajímají, ale pronajímal si ji p. Feitl.
Starostka odpovídá, že na milulém zasedáné zaznělo, že jednu vitrínu si pronajímá pan Feitl
a když zjistila, že vitrína, kterou si dříve pronajímali komunisté, je volná, poslala e-mail
s nabídkou pronájmu zastupitelům hnutí Včelná pro všechny, v mailu poslala i fotografii, jakou
skříňku nabízí, a tázala se, zda mají o ni zájem, ale nikdo nereagoval, tak dala stejnou nabídku
spolku Včelňáci z.s., kteří ji ihned přijali. Zastupitelé Včelné pro všechny se nikdy neozývají
na její emaily; kromě paní Smudkové, které děkuje.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že zastupitelstvo funguje jinak, lépe, než byla zvyklá. Že všichni
dostanou předem všechny podklady, nebývalo zvykem. Nevyhovuje jí ale, že korespondence
ze strany opozice je pichlavá a není na úrovni nejvyššího kolektivního orgánu obce. Pokud se
neozvali, nemají si nač stěžovat.
Ing. Karel Koktavý považuje neumožnění pronájmu vývěsní skříňky za podpásovku, neboť
jasně ústně opakovaně vyjadřovali o pronájem skříňky zájem.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že lidé mohou mít důvody, proč neodepíší. Čekal, že se to dořeší
na dnešním zasedání zastupitelstva.
Starostka Miroslava Stránská odpovídá, že nebyl důvod toto řešit na zastupitelstvu a táže se
zastupitelů za Včelnou pro všechny: Proč se mnou nekomunikujete, když všem zastupitelům
napíšu? Pouze zastupitelé Včelné pro všechny se nikdy nevyjádří, a pokud ano, tak ne
konkrétně a záměrně ne úplně vhodným a slušným způsobem.
Ing. Karel Koktavý odpovídá: Když jsem to říkal několikrát do očí, proč musím zase psát
maily?
Starostka odpovídá, protože jsem vám poslala konkrétní nabídku a očekávala jsem, že mi ji
potvrdíte. Tak jak je to běžné v emailové komunikaci a jistě to tak máte i ve svých profesích.
JUDr. Ivana Rygálová vidí postup starostky jako v pořádku.
Následně domluveno, že starostka poptá další vývěsní skříňku.
JUDr. Ivana Rygálová a RNDr. Ivo Nesrovnal se navzájem vyzývají ke zlepšení způsobu
vzájemné komunikace.
b) Starostka dává ke zvážení termín dalšího zasedání zastupitelstva, předběžně domluveno
28.1.2019 v 18,30 hodin.
39. Diskuze: Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Zasedání ukončeno ve 23:00 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 17. - 18.12.2018, ověřeno 21.12.2018.
Ověřovatelé:

Starostka:

Mgr. Kamil Feitl

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

RNDr. Ivo Nesrovnal

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

Miroslava Stránská

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