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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
uplynul již rok od doby, kdy jsem byla zvolena starostkou naší
obce. Byl to rok plný změn, školení a nových výzev. Pracovní náplň
starostky je velmi pestrá a získávám zkušenosti v mnoha oblastech.
Kromě plnění úkolů zastupitelstva, řízení chodu obecního úřadu,
zařizování stavebních a jiných provozních vylepšení v obci, mám
možnost potkávat se s vámi občany při různých společenských
událostech, jako je vítání občánků, oddávání svateb či adventní
setkání se seniory. Jsem ráda, že se řada z vás obrací na obecní úřad s důvěrou
a společně hledáme řešení pro zlepšení života v obci.
Se zastupiteli připravujeme rozpočet obce na rok 2020 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky následující. Zejména se jedná o plánované investice, které
bychom chtěli v dohledné době realizovat. Samotný návrh rozpočtu budeme
projednávat na příštím zasedání zastupitelstva.
Nezadržitelně se také blíží čas adventu a rádi bychom vám toto období před
Vánoci zpříjemnili, proto připravujeme několik tradičních akcí, kde se budete moci
potkat se svými blízkými, přáteli, sousedy či zástupci obce.
Na závěr jedna aktuální informace ohledně avizovaného přerušení dodávky
pitné vody. Z důvodu nepředvídatelných technických problémů nebude moci firma
ČEVAK v tomto roce provádět plánovanou rekonstrukci technologie vodojemu.
Voda v obci poteče dne 20.11. bez omezení!
Přeji vám krásný listopad.
Miroslava Stránská, starostka obce

Zprávy z mateřské školy
Mateřská škola Včelná přijme od 6. ledna 2020 učitelku MŠ na plný úvazek.
Minimální požadované vzdělání je podle zákona č. 563/2004 Sb. Životopisy
zasílejte na ms@vcelna.cz.
Jako i v předchozích třech letech, tak i v letošním roce děti společně s Paní
lesa uzamkly les. Dozvěděly se více o zvířatech a přírodě, která je obklopuje,
a získaly poznatky o tom, jak mohou pomoci zvířatům přečkat zimu.
Vánoční prázdniny ve školce budou 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020.
Mgr. Soňa Kamenová, ředitelka školy

Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva 21.10.2019
•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost společnosti A+ Future s.r.o., IČ 01427563,
U Rybníka 2350/3, Dobrá Voda k nově připravovanému územnímu plánu na změnu využití
pozemků parc. č. 705/8, 705/11 a 705/12 v k.ú. Včelná v rozsahu původní Změny č. 1 Územního
plánu Včelná platné do 14.8.2017. (Hlasování 7 pro – 1 proti – 1 se zdržel)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 795/8 o výměře 2 m2
a parc. č. 685/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Včelná (v GP č. 1504-189/2019 nově označeno jako parc.
č. 685/14) do společného jmění manželů – osobní údaje nabyvatelů – za cenu 350 Kč/m2.
(9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi pozemku parc. č. 796/40 v k.ú. Včelná o výměře
14 m2 od – osobní údaje prodávajícího – za cenu 350 Kč/m2. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu pozemku parc. č. 796/30 v k.ú. Včelná o výměře
10 m2 ve vlastnictví – osobní údaje směňujících – za část obecního pozemku parc. č. 529/6
v k.ú. Včelná o výměře 7 m2 (v GP č. 1360-66/2016 označeno jako parc. č. 529/143)
s doplatkem 1050 Kč za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 1050 Kč. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavu „Cyklostezka
Včelná“ s firmou STRABAG a.s., IČ 60838744. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zateplení
MŠ Včelná včetně rekonstrukce lodžií a předzahrádek“ s firmou DEMOSTAV, spol. s r. o.,
IČ 46678573, Mánesova 853, Hluboká nad Vltavou. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 2/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vnitřní směrnici obce Včelná č. 10/2019 ‚Cestovní
náhrady‘. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vnitřní směrnici obce Včelná č. 5/2019 ‚Vyřizování petic
a stížností‘. (9–0–0)

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořízení dvou přístřešků a dvou elektronických
označníků na zastávky ‚Včelná‘ a ‚Pod Tratí‘ od firmy TSE CB s.r.o., IČ 25155555, Mánesova
390/74, 371 52 České Budějovice dle cenové nabídky č. 10419 za celkovou cenu včetně
montáže 537.910 Kč bez DPH a pověřují starostku k provedení odpovídající rozpočtové změny.
Veřejná zakázka byla zadána přímo jednomu zadavateli v souladu s čl. IV.9 vnitřní směrnice
o zadávání veřejných zakázek č. 2/2018 vzhledem k potřebě stejného vzhledu doplňovaných
přístřešků se stávajícími a kompatibility označníků s elektronickým systémem provozovatele
MHD. (6–2–1)
Zůstatek na obecních účtech k 30. 9. 2019 byl 40,1 mil. Kč.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva je naplánován na pondělí 25.11. od 18:30.
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Akce pořádané obcí Včelná
MŮJ SOUSED PĚSTOUN – čtvrtek 21. 11. 2019
Připravili jsme pro vás zajímavou besedu s živým pěstounem. Dozvíte se jaké
to je vychovávat dítě v pěstounské péči a co vše je k tomu potřeba.
V zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.

KURZ ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – sobota 23. 11. 2019
Připomínáme, že ještě do konce tohoto týdne, tj. do 15.11. se můžete
přihlásit na kurz zdobení adventních věnců s lektorkou v čase
15:30–17:30 (první termín je již OBSAZEN!)
Veškerý materiál včetně korpusů na věnce, příp. svícny bude k dispozici na
místě. Pokud máte, přineste si vlastní tavnou pistoli. Každý účastník kurzu si
může vyrobit jeden výrobek. Obec každému z předem přihlášených občanů Včelné
přispěje 150 Kč, zbylou částku uhradíte přímo lektorce.
V Kulturním domě Včelná od 13:00, resp. 15:30 hodin.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY – sobota 30. 11. 2019
Zastupitelé obce srdečně zvou naše včelenské seniory na tradiční
adventní setkání se zástupci obce. Děti z mateřské školy zahájí
odpoledne svým vystoupením, které pilně nacvičují. K tanci a poslechu
bude hrát kapela LIPENKA. Společně pokřtíme obecní kalendář
na rok 2020, tentokrát s obrazy bývalého starosty pana Pavla Rožbouda.
Připraveno bude samozřejmě občerstvení a těšit se můžete i na malé
překvapení. V Kulturním domě Včelná od 14:00 hodin.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – neděle 1. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Včelná zve všechny občany na rozsvícení
vánočního stromu. Přijďte si společně užít první adventní neděli, zazpíváme
si s dětmi z mateřské školy koledy, ochutnáme cukroví a zahřejeme se
svařákem.
Rozsvícení stromu se bude konat na pozemku obchodního střediska CENTRUM
před obecním úřadem. Tímto bychom chtěli velice poděkovat majitelce pozemku
za umožnění této akce.
Zahájení v 17:00 hodin u stromu před obecním úřadem.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – pátek 6. 12. 2019
Obec Včelná zve všechny děti na Mikulášskou nadílku do kulturního
domu. Těšit se můžete na představení Divadélka Divoloď. Přijde i Mikuláš
se svými pomocníky, aby všem dětem rozdal sladkou nadílku.
V Kulturním domě Včelná od 17:00 hodin.
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – neděle 17. 11. 2019
Již tuto neděli se můžete zúčastnit společné procházky s lampióny,
která bude začínat u mateřské školy. Projdeme podél lesa kolem fotbalového hřiště
až na louku směrem k Čepru. V případě nepříznivého počasí se akce ruší!
Sraz u mateřské školy v 17:30 hodin.

2., 3. a 4. ADVENTNÍ NEDĚLE – 8. 12., 15. 12. a 22. 12. vždy od 17.00 hod.
Na každou adventní neděli pro vás u rozsvíceného stromu připravíme nápoje
pro zahřátí, něco dobrého a čerstvě upečeného v naší spolkové peci a nebude
chybět vystoupení dětí z MŠ i další hudební a doprovodný program. Přijďte
společně s námi strávit tento předvánoční čas, popovídat si se sousedy a setkat se
s přáteli. Těšíme se na viděnou.

Obec Včelná vyhlásila
SOUTĚŽ GRAFIKŮ
Hledáme šikovného grafika/grafičku, který by s obcí spolupracoval každý
měsíc na vydávání „Zpravodaje obce Včelná“ (registrovaný název).
Od nového roku 2020 chceme vydávat zpravodaj v novém moderním
designu, proto jsme se rozhodli vyhlásit

soutěž grafiků na nový vzhled obecního zpravodaje.
Autor vítězného návrhu získá odměnu ve výši 5000 Kč a smlouvu
na pravidelnou spolupráci při tvorbě měsíčního čísla zpravodaje s odměnou
1500-2000 Kč/měsíc.
Účastníci soutěže se mohou hlásit na email starostka@vcelna.cz,
kde získají podrobnější informace a kam mohou zasílat své návrhy.
Ozvat se mohou také na číslo 602 469 702.

SOUTĚŽ KONČÍ 29. 11. 2019
(v prosincovém čísle oznámíme vítěze)

Z důvodu provádění inventarizace
s přechodem na elektronickou evidenci majetku bude obecní úřad
pro veřejnost uzavřen ve dnech 26.11., 28.11. a 29.11.2019.
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INZERCE
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INZERCE

Pro naši 61 letou babičku (nekuřačka, bez domácích mazlíčků) hledáme dlouhodobý pronájem
menšího bytu v obci Včelná, Boršov nad Vltavou nebo Kamenný Újezd. Kontakt: Monika Kochlőflová,
tel: 775 133 133. Děkujeme.

Lesní správa a pila Kamenný Újezd, provozovna pila Hamr,
nabízí palivové dřevo na prodej

Kontaktní osoba: Mgr. František Slovák, tel.: 737 683 391, email: pila.hamr@seznam.cz

• PALIVO ŠTÍPANÉ ROVNANÉ – METROVÉ
1 BALÍK = 1 prm; 700 Kč/prm + 15% DPH, 805 Kč/prm vč. DPH
• PALIVO ŠTÍPANÉ SYPANÉ – POLÍNKA
ŽOK = 1,22prms; 652 Kč/prms + 15% DPH, 915 Kč/žok vč. DPH
• PALIVO BALÍK KRAJINY – OSÁMKY
1 BALÍK = 2 prm; 1 prm = 200 Kč + 15% DPH, 460 Kč/balík vč. DPH
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