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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
začátek května byla pro většinu z nás
velmi příjemný, neboť začínal dvěma prodlouženými víkendy. V pátek
8. 5. 2020 jsme u příležitosti 75. výročí
od konce druhé světové války u obecních pomníků v tichosti bez přítomnosti
veřejnosti položili květiny.

Druhou květnovou neděli se slavil mezinárodní Den matek. Obvykle
k tomuto dni ve spolupráci se spolkem Včelňáci připravujeme nějakou
zajímavou přednášku, avšak letos to
kvůli karanténě nebylo možné. Situace kolem koronaviru nám neumožní
uspořádat ani akci pro děti na Den
dětí. Velice nás to mrzí, ale vše se
vám budeme snažit vynahradit na
podzim a pak v roce 2021.
Květen je ale také ve znamení uvolňování vládních opatření a postupného návratu k běžnému životu, i když
stále za zpřísněných hygienických
podmínek. Nejprve jsme otevřeli
knihovnu a v pondělí 11. 5. 2020, kdy
došlo k dalšímu většímu rozvolnění
pravidel, jsme znovu otevřeli mateřskou školu. Dětem je při příchodu
měřena teplota bezkontaktními teploměry, které obec pro tyto účely pořídila. Je rovněž nutné dodržovat častější
mytí rukou dětí i učitelek, dezinfekci
prostor a co nejvíce minimalizovat rizika nákazy. Děti pobývají častěji na
čerstvém vzduchu na zahradě MŠ.
V ten samý den jsme otevřeli velké
dětské hřiště v ul. Sokolovského.
Dokud bude ale platit povinnost
nošení roušek na veřejných prostranstvích, nezapomínejte na ně ani v případě návštěvy hřiště. Pokud přijedete
autem, parkujte prosím přednostně
na obecním parkovišti před Restaurací U Kaštanu. Parkování v blízkosti
hřiště velmi komplikuje průjezd vozidel a u křižovatky s ulicí Dlouhá dochází k nebezpečným situacím.

V průběhu tohoto měsíce byly již
zahájeny práce na výrobu přístřešků pro kontejnery u bytových domů
a pracovalo se už i na odvodnění komunikace v ulicích Nová a Lesní kolonie. Uzavřeli jsme smlouvy na vybudování Parku Slza, jehož výstavba
bude zahájena v srpnu, a také na
výsadbu zeleně na okraji intravilánu
v lokalitě Dlouhé role, kde bude výsadba probíhat na podzim.
Vzhledem
k
předpokládanému
zrušení všech vládních opatření
k 25. 5. 2020 bude služba nákupů potravin a dovoz léků pro naše seniory
k tomuto dni rovněž ukončena. Chtěla
bych touto cestou poděkovat pracovníkům obecního úřadu, kteří tuto službu
pro naše občany po celou dobu ochotně vykonávali. Velký dík patří také firmě
Tibex, která poskytla látku zdarma na
výrobu roušek, a pekárně Chleba a se
solí, která několikrát nabídla chléb a pečivo zdarma pro naše seniory.
Přeji Vám krásné a slunečné jarní dny.
Miroslava Stránská,
starostka obce
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Z 15. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 21. 4. 2020
Přítomno 8 zastupitelů: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta), Mgr. K. Feitl
(místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal,
JUDr. I. Rygálová, Ing. I. Smudková
Omluveni 1 zastupitelé: Ing. J. Lexa
Zasedání se konalo formou videokonference.
Ze zpráv na vědomí:
Všechna usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna.
Daňové příjmy za první čtvrtletí činily
6,6 mil. Kč, což je o 670 tis. Kč více
než za stejné období minulého roku.
Rozpočtové příjmy k 31. 3. byly naplněny na 23,0 % (8,2 mil. Kč) a výdaje
na 11,4 % (4,7 mil. Kč). Stav na účtech
obce k 31. 3. 2020 byl 42,0 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Včelná za rok 2019 se zlepšeným
výsledkem hospodaření (ziskem) ve
výši 85.454,48 Kč. Celý zisk bude
převeden do rezervního fondu Mateřské školy Včelná.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Obce Včelná za rok
2019 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 13.502.617,15 Kč.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019,
jehož přílohou je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo
obce
Včelná
schvaluje směnnou smlouvu čj.
OUV/0455/2020, kterou obec směňuje část pozemku parc. č. 488/1
v k.ú. Včelná o výměře 110 m2.
Zároveň ruší své usnesení č.
12/13/2019 z 16. 12. 2019 v téže
věci.
Hlasování 7 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova)

Z diskuze: tato směna byla již zastupiteli dříve schválena, avšak nastaly
komplikace ve vlastnickém statusu
soukromých pozemků, kde figurovalo společné jmění manželů. Smlouva
byla proto upravena a zkontrolována
obecním právníkem, aby prošla zápisem do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Včelná ruší své
usnesení č. 10/11/2019 a schvaluje nákup zastávkových přístřešků
a označníků od firmy TSE CB s.r.o.,
IČ 25155555, Mánesova 390/74,
371 52 České Budějovice dle cenové nabídky č. 1820 za celkovou
cenu včetně montáže 220.360 Kč
bez DPH. 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.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: Dopravní podnik obci doporučil, aby zatím nepořizovala elektronické označníky, protože aktuálně
soutěží nového dodavatele softwaru
a na označníky by tak mohly vyvstat
nové požadavky. Proto byla nabídka
firmou TSE upravena a je potřeba ji
znovu schválit.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Park
Dlouhé role a výsadba zeleně podél
tř. 5. května“ firmu Engelmann Czech
s.r.o., IČ 24705977, Pod Hybšmankou 2339/19, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 2.245.484,20 Kč bez
DPH.
Hlasování 7 pro – 1 proti (Ing. Bc. K.
Koktavý) – 0 se zdrželi
Z diskuze: do výběrového řízení se
přihlásily 3 firmy, cenové rozpětí
bylo 2,24 až 2,71 mil. Kč. K této zakázce byla podána žádost o dotaci

z evropských fondů a je možné získat dotaci okolo 800 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Přístřešky pro kontejnery“ firmu Zempr
VP s.r.o., IČ 08270066, Dlouhá 322,
373 82 Včelná, s nabídkovou cenou
1.065.930,78 Kč bez DPH.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: do výběrového řízení se
přihlásilo 5 firem. Hodnocena byla
cena ze 40 % a design ze 60 %. Komisí byla doporučena druhá nejlevnější
nabídka.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Odvodnění komunikace v Nové ulici + obrubníky v Lesní kolonii“ firmu František Petrách „Služby“, IČ 42380979,
Čakov 49, s nabídkovou cenou
435.774,82 Kč bez DPH.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: do výběrového řízení se
přihlásily 3 firmy, cenové rozpětí bylo
435 až 498 tis. Kč. Doporučena byla
nejlevnější nabídka.
Zastupitelstvo obce Včelná ruší dle
doporučení výběrové komise výběrové řízení na dodavatele veřejné
zakázky Dodávka elektřiny pro obec
Včelná z důvodu nedodání relevantních nabídek.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná ruší dle
doporučení výběrové komise výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Dodávka plynu pro obec Včelná z důvodu nedodání relevantních
nabídek.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odložení rozhodnutí o dodavateli
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veřejné zakázky „Rekonstrukce Kulturního domu Včelná“ do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování 5 pro (M. Stránská, Mgr. K.
Feitl, M. Šlinc, JUDr. I. Rygálová, Ing. I.
Smudková) – 1 proti (RNDr. I. Nesrovnal) – 2 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, Ing. Bc. K. Koktavý)
Z obsáhlé diskuze: Starostka představila zastupitelům výsledek výběrového řízení. Tato zakázka je
většího než malého rozsahu, a proto ji administrovala externí firma
Stavební poradna s.r.o. Starostka
dodává, že rekonstrukce se plánovala několik let, obec má vydané
stavební povolení, jehož platnost
končí letos v červenci. Jelikož je
kulturní dům aktuálně pro veškeré
aktivity uzavřen kvůli pandemii koronaviru, je dle jejího názoru ideální
doba začít s rekonstrukcí. Dále uvádí, že v polovině ledna se uskutečnila pracovní schůzka 7 zastupitelů
s projektantem rekonstrukce, kde
byly domluveny kompromisy a hle-

daly se úspory v položkách, které
jsou zbytné a jejichž provedení by
se dalo posunout do další fáze. Takto upravený rozpočet činil 15,4 mil. Kč
bez DPH. Vysoutěžená cena 17,5 mil.
Kč bez DPH je tedy o cca 13 % vyšší. Po tomto úvodu proběhla dlouhá
diskuze a vyjádřili se všichni přítomní zastupitelé. (podrobný zápis je na
www.vcelna.cz v sekci Úřad > Obecní
zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání).
Na závěr bylo přijato výše uvedené
usnesení o odložení rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Výsadba zeleně a založení lučního trávníku – interakční prvek IP7 Včelná
a veřejný park Dlouhé role“ firmu OK
GARDEN s.r.o., IČ 27571297, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4,
s nabídkovou cenou 669.453,36 Kč
bez DPH.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: do výběrového řízení se

přihlásily tři firmy v cenovém rozpětí
669 tis. Kč až 1,089 mil. Kč.
Neschválená usnesení (pro přijetí
usnesení je nutné mít nadpoloviční
většinu ze zvoleného počtu zastupitelů, tj. min. 5 hlasů):

X
•

Prodej části pozemku parc. č.
526/2 o výměře cca 240 m2.
Hlasování 0 pro – 8 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: obec by mohla pozemek
potřebovat pro vybudování zázemí
u zastávku autobusů.

X
•

Prodej části pozemku parc. č.
776/1, 776/5, 782/35 a části pozemku č. 782/3 v k.ú. Včelná
Hlasování 0 pro – 8 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: zastupitelé nevidí důvod,
proč by se měla obec zbavovat takto
rozsáhlých pozemků.

Další zasedání Zastupitelstva obce
Včelná je plánováno na začátek
června.

HROMADNÉ JARNÍ SBĚRY ODPADŮ
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici v sobotu 6. 6. 2020 od 8:30 do 10:30 h
Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky, vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících
k podnikání v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.

•
•
•
•
•
•
•

Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír.
Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ.
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání!
Opatření sběrové firmy – Covid-19
Žádáme Vás o dodržování těchto bezpečnostních opatření:
- Minimalizujte kontakt se zaměstnanci FCC
- Dbejte pokynů zaměstnanců FCC
- Používejte ochranou roušku zakrývající nos a ústa
- Používejte ochranné rukavice

- Dodržujte bezpečné rozestupy 2 metry
- S ukládáním odpadu vyčkejte na přistavení kontejnerů FCC
a netvořte volně ložené hromady!!!
Za pracovníky společnosti FCC děkujeme!

INZERCE
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INZERCE
Prodejna Centrum smíšené zboží
nabízí mimo běžný sortiment
AKTUÁLNÍ sezónní zboží.

Pěstování
muškáty, letničky, sazenky, semena,
travní směs.
Ochrana rostlin
postřiky, hnojiva.
Zahrada
substráty, rašelina, kůra, textilie, truhlíky,
květináče, bazénová chemie apod.
Práce na zahradě
ředidla, brusné papíry, stříkací pistole,
struny, hrábě a jiné nářadí.
Zavařování
víčka, sklenice, potravinové přípravky aj.
Odpočinek
nafukovací bazénky, míče, rukávky, kruhy,
pistolky na vodu, míče, společenské hry,
časopisy, formičky, hrabičky, lopatky
a jiné nářadí na písek.
Grilování
uhlí, brikety, alobal, misky, ubrusy plastové.
Postřiky
hmyz, hlemýždi, mravenci, klíšťata.
Domácí mazlíčci
konzervy, pamlsky, granule, hračky apod.
Tel. č. 387 250 213
Děkujeme za vaši návštěvu.
Prodejní doba
Pondělí - Pátek 8 - 17
Sobota
8 - 11
Neděle
zavřeno

PŘÁLI BYSTE MÍT STYLOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z EUR PALET?
Skládání nábytku z palet se stalo novým trendem, o kterém jste už jistě slyšeli. Pokud potřebujete
nový nábytek na zahrádku nebo do interiéru a nechcete si sáhnout moc hluboko do kapsy, navštivte
naši provozovnu. Okouzlete svou zahradu!

Společnost LCB s.r.o. nabízí prodej nových i použitých
Eur palet na výrobu zahradního nábytku a nejen.
Na naší provozovně v Českých Budějovicích najdete
dobrou kvalitu za příznivou cenu.
Těšíme se na Váši návštěvu na adrese: České Budějovice Okružní 1915/1. Jsme tu pro Vás od 8:00 do 15:30.
Více informace na tel: 777044647 www.lcbsro.cz
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