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SLOVO STAROSTKY
Dokončili jsme Park „Slza“ v ulici
Jiřičkova.

Vážení spoluobčané,
oslavy nového roku jsou za námi
a znovu jsme se vrátili do práce či do
škol. Příliš mnoho se nezměnilo ani
ohledně pandemické situace, a kvůli
různým restrikcím jsme nuceni pozastavit pořádání kulturních akcí pro
větší počet osob, které jsme plánovali
na následující týdny. V únoru tedy nebude ani Obecní ples, ani plánované
Vepřové hody. Vůbec nás to netěší,
ale nezbývá nám než čekat, až bude
vše opět povolené a budeme vás moci
pozvat na jiné akce snad v jarních měsících…
S novým rokem se uzavírají účty
roku minulého. I když rozpočet obce
za rok 2021 vychází se schodkovým
výsledkem, je k tomu třeba připomenout, jaké investiční projekty se nám
v loňském roce podařilo úspěšně dokončit. Tou největší a také nejdražší
investicí, která se za poslední dobu
v obci realizovala, bylo Kulturní centrum Včelná, které obec v souhrnu stálo 22,5 mil. Kč. Podařilo se nám však
získat finanční podporu z Krajského
investičního fondu ve výši 6 mil. Kč.

Vybudovala se Naučná stezka Včelná, která vede naším krásným lesem
a má 3 hlavní témata, která se budou
průběžně obměňovat – „Dobrodružná
výprava za poznáním“, „Třídění odpadů“ a „Planetární stezka“.

Kulturní centrum

Další významnou investicí byla nová
Kanalizace, vodovod a chodník podél
tř. 5. května, která stála 11,9 mil. Kč.

V neposlední řadě jsme zahájili
stavbu nové 5. třídy mateřské školy,
a také rekonstrukci budovy obecního úřadu, které dokončíme až v roce
letošním. Další projekty se připravují

OBČAN A ÚŘAD
a budeme vás o nich průběžně informovat.
Pokračujeme také v návrhu nového
územního plánu, který však bude vyžadovat další veřejné projednání a nové
připomínkové řízení vzhledem k tomu,
že některým z podstatných podaných
námitek bylo vyhověno. Termín nového projednání bude zveřejněn včas na
úřední desce obecního úřadu.
Aktuálně je vypsané nové konkursní řízení na ředitele/-ku do naší
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mateřské školy. Do doby, než bude
konkursní řízení ukončeno, jsem do
funkce ředitelky jmenovala dosavadní učitelku paní Pavlu Papouškovou.
Letošní rok je opět rokem volebním,
na podzim se budou konat volby do
zastupitelstev obcí. Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dní přede dnem voleb registračnímu úřadu
v Českých Budějovicích.
Pokud nechcete přijít o důležité
informace z dění v naší obci, regist-

rujte svůj e-mail přes mobilní rozhlas
https://vcelna.mobilnirozhlas.cz/
registrace a vyberte si, jaký druh informací vás zajímá. Případně si můžete zdarma stáhnout mobilní aplikaci. Služba mobilní rozhlas je pro vás
bezplatná!
Krásné zimní dny, snad nám počasí
dopřeje alespoň nějaké zimní radovánky.
Miroslava Stránská, starostka obce

Z 29. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 13. 12. 2021
Přítomno 7 zastupitelů z 9. Omluveni Ing. Bc. Karel Koktavý,
RNDr. Ivo Nesrovnal.
Konáno v hlavním sále Kulturního centra za přítomnosti
18 hostů z veřejnosti.

Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky
Vzduchotechnika a chlazení do Kulturního centra Včelná firmu TEMTECH, s. r. o., IČ 02773945, Plešivec
359, 381 01 Český Krumlov s nabídkovou cenou bez DPH 1.980.679 Kč
a pověřuje starostku obce k uzavření
příslušné smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro (M.
Stránská, Mgr. K. Feitl, M. Šlinc, Ing. J.
Lexa, JUDr. I. Rygálová) – 0 proti – 2
se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, Ing. I.
Smudková).
Z rozpravy: veškeré rozvody ke vzduchotechnice a chlazení byly instalovány během rekonstrukce kulturního
centra, nyní je potřeba nakoupit a osadit samotné jednotky. Jejich cena od
nového roku bude výrazně vyšší.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících pro rok 2022
pro obec Včelná s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s.,
IČ 25166115, Novohradská 738/40,
České Budějovice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Rozsah dopravy zůstává
nezměněn, přibyla však zastávka Hrnčířská, takže obci mírně ubyly placené

kilometry, které se počítají od poslední českobudějovické zastávky.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 33 a dodatek č. 34 ke
smlouvě o poskytování služeb s firmou FCC České Budějovice, s. r. o., IČ
25171941, Dolní 1, České Budějovice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: ceny za svoz odpadů na
rok 2022 se navyšují v průměru o 7 %.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
akci „Kanalizace a úprava chodníku
s přechodem pro chodce, Včelná“
s firmou Swietelsky stavební, s. r. o.,
IČ 480 35 599, Pražská tř. 495/58,
České Budějovice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: v průběhu stavby vznikly
méněpráce i vícepráce, např. se vybudovalo 30 metrů vodovodu navíc
a další přípojky oproti rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na akci „Novostavba 5. třídy Mateřské školy Včelná“ s firmou PRADAST, spol. s r. o., IČ: 60826053,
nám. Př. Otakara II. č. 10/6.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Prodloužila se zejména

doba vysychání stavby a s tím spojené osazení dveří a položení lina. Nový
termín dokončení je do 31. 1. 2022.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2022 členěný
dle tříd jako schodkový s příjmy
45.494.982 Kč a výdaji 49.106.700 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
3.611.718 Kč bude kryt z výsledku
hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro (M.
Stránská, Mgr. K. Feitl, M. Šlinc, Ing. J.
Lexa, JUDr. I. Rygálová) – 0 proti – 2
se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, Ing. I.
Smudková).
Z rozpravy: nejvýznamnější plánované investice v rozpočtu jsou vodovod
a kanalizace podél tř. 5. května od
Kaštanu až k ul. Witthanova, volnočasový park Tikalka, vzduchotechnika
a chlazení do kulturního centra.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
Včelná na roky 2023-2024.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (M.
Stránská, Mgr. K. Feitl, M. Šlinc, Ing. J.
Lexa, JUDr. I. Rygálová, Ing. I. Smudková) – 0 proti – 1 se zdrželi (Ing. J.
Mandžukova).
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příděl do sociálního fondu
obce Včelná na rok 2022 ve výši
200.000 Kč a rozpočet sociálního

SPORT / KULTURA
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fondu obce Včelná s příjmy i výdaji
ve výši 200.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná vydává
obecně závaznou vyhlášku obce Včelná
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Zastupitelé krátce diskutovali o možnosti navýšení poplatku
o 50 Kč, které by odpovídalo 7% navýšení svozu odpadů od firmy FCC,
jednomyslně se však shodli, že základní sazbu poplatku ponechají ve
výši 650 Kč.

Následně
zastupitelé
hlasovali
k jednotlivým 24 námitkám k návrhu
územního plánu.
Celé znění zápisu včetně všech
usnesení i těch neschválených naleznete na webových stránkách obce
v sekci Úřad > Obecní zastupitelstvo
> Zápisy ze zasedání.

POPLATKY ZA ODPADY A PSY V ROCE 2022
Sazby poplatků se oproti minulému roku nemění.

ODPADY
Základní sazba .............................................................. 650 Kč
Občané od 70 let do 80 let ............................................ 200 Kč
Občané od 80 let ........................................................... 100 Kč
Studenti ubytovaní mimo bydliště ................................ 250 Kč
Poplatníci v domech, kam nezajede svozový vůz ....... 250 Kč
Věk 70 či 80 let se posuzuje k 31. 12. 2021.
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je dítětem narozeným v příslušném kalendářním roce; osvobození trvá pouze v měsíci, v němž se dítě narodilo;
b) je třetím a dalším poplatníkem do 18 let (dítě), který žije ve společné domácnosti s rodiči a ostatními nezletilými
sourozenci a nemá vlastní příjem. Pořadí dětí se určuje od nejstaršího dítěte;
c) se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň celoročně pobývá v zahraničí;
d) se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň je přihlášena na ohlašovně;
e) se nezdržuje v obci po celý rok a zároveň její skutečný pobyt nelze zjistit.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na
území této obce, jestliže tato nemovitá věc není způsobilá k užívání či bydlení.
Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je studentem ubytovaným v místě studia mimo obec, a to ve výši 400 Kč;
b) je starší 70 let (věk se posuzuje k 31. 12. předchozího kalendářního roku), a to ve výši 450 Kč;
c) je starší 80 let (věk se posuzuje k 31. 12. předchozího kalendářního roku), a to ve výši 550 Kč;
d) je přihlášena v domech č. p. 252, 577, kam není možno z technických důvodů zajíždět sběrovým vozem směsného
komunálního odpadu, a to ve výši 450 Kč.
Došlo k několika změnám v podmínkách osvobození oproti loňskému roku:
–
Úleva z důvodu věku se již neposkytuje poplatníkům, kteří jsou poplatníky z důvodu vlastnictví nemovitosti, kde
není nikdo hlášen k pobytu.
–
Na osvobození již nemá nárok osoba, která bydlí mimo naši obec a podílí se na nákladech na odpadové
hospodářství v jiné obci, ale tato obec nemá zaveden místní poplatek „za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci“. Na osvobození je nadále nárok při bydlení v Praze a Plzni, kde právě tento druh místního poplatku zaveden mají.

OBČAN A ÚŘAD

ZPRAVODAJ OBCE VČELNÁ | 4

PSI
Základní sazba první pes ............... 400 Kč
Základní sazba další pes ............... 500 Kč
Občané od 65 let první pes .............. 70 Kč
Občané od 65 let další pes ............ 100 Kč
Věková hranice se považuje za splněnou, pokud poplatník
dosáhne věku 65 kdykoli v průběhu roku 2022.

Způsob úhrady – upřednostňujeme bankovní převod!
Splatnost místních poplatků za odpady a psy je do 30. 4. 2022.
Uvítáme, pokud budete poplatky hradit především bezhotovostně na účet obce Včelná u KB č. 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 či platební kartou v kanceláři OÚ, Husova 212 v úředních hodinách PONDĚLÍ
a STŘEDA 7-12 a 13-17 a PÁTEK 7-12 hodin.
Obecně závazné vyhlášky upravující místní poplatky jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách obce
www.vcelna.cz sekci „Občan a úřad“ > „Vyhlášky a nařízení“.
Před zadáním bankovního příkazu k úhradě můžete konzultovat správnou výši poplatků a možnosti osvobození či úlev
s obecním úřadem na telefonním čísle 387 250 223 či e-mailu ou@vcelna.cz.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
V roce 2022 pokračují svozy ve stejné četnosti i ve stejných dnech.
Svoz směsného odpadu:
část obce nad tratí – 1x za 14 dní v pátek, lichý týden, přes léto týdně:
7. 1. , 21. 1.–4. 2. , 18. 2.–4. 3. , 18. 3.–1. 4. , 15. 4. , 29. 4.–13. 5. , 27. 5.–3. 6. , 10. 6. , 17. 6. , 24. 6.–1. 7. ,8. 7. , 15. 7. ,
22. 7. , 29. 7.–5. 8. , 12. 8. , 19. 8. , 26. 8.–2. 9. , 16. 9. , 30. 9.–14. 10. , 28. 10.–11. 11. , 25. 11.–9. 12. , 23. 12.
část obce pod tratí – 1x za 14 dní v pátek, sudý týden, přes léto týdně:
14. 1. , 28. 1.–11. 2. , 25. 2.–11. 3. , 25. 3.–8. 4. , 22. 4.–6. 5. , 20. 5.–3. 6. , 10. 6. , 17. 6. , 24. 6.–1. 7. , 8. 7. , 15. 7. ,
22. 7. , 29. 7.–5. 8. , 12. 8. , 19. 8. , 26. 8.–9. 9. , 23. 9.–7. 10. , 21. 10.–4. 11. , 18. 11.–2. 12. , 16. 12. , 30. 12.
Svoz biopopelnic:
Leden až březen, prosinec – 1x za měsíc.
Duben, květen, listopad – 2x za měsíc.
Červen, červenec, srpen, září, říjen – každý týden ve čtvrtek.
6. 1.–3. 2. , 3. 3.–7. 4. , 21. 4.–5. 5. , 19. 5.–2. 6. , 9. 6. , 16. 6. , 23. 6. , 30. 6.–7. 7. , 14. 7. , 21. 7. , 28. 7.–4. 8. , 11. 8. ,
18. 8. , 25. 8.–1. 9. , 8. 9. , 15. 9. , 22. 9. , 29. 9.–6. 10. , 13. 10. , 20. 10. , 27. 10.–3. 11. , 17. 11.–1. 12.
Svoz pytlů na plasty (žluté) a nápojové kartony (oranžové)
1x za měsíc, první pondělí v měsíci:
3. 1. , 7. 2. , 7. 3. , 4. 4. , 2. 5. , 6. 6. , 4. 7. , 1. 8. , 5. 9. , 3. 10. , 7. 11. , 5. 12.
Svoz kontejnerů na plasty (jen pro bytové domy):
1 x za 14 dní v úterý, lichý týden
Zpětný odběr elektrozařízení
za Kulturním domem v Dlouhé ulici první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin:
3. 1. , 7. 2. , 7. 3. , 4. 4. , 2. 5. , 6. 6. , 4. 7. , 1. 8. , 5. 9. , 3. 10. , 7. 11. , 5. 12.
Pytle na plasty a pytle na nápojové kartóny jsou zdarma k vyzvednutí v kanceláři
obecního úřadu.
Svoz vánočních stromků je prováděn v průběhu ledna pravidelně od všech stanovišť
kontejnerů na papír a sklo. K těmto stanovištím můžete stromky odstrojené odkládat.

OBČAN A ÚŘAD / INZERCE
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EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021
Níže uvádíme množství všech druhů v obci produkovaných odpadů a nákladů na jejich likvidaci firmou FCC
České Budějovice, s. r. o.
Směsný odpad (svoz popelnic
a velkoobjemový odpad)
Bioodpad (svoz bio popelnic)
Papír
Plasty a tetrapaky
Sklo
Kovy
Textil
Oleje a tuky
Nebezpečné odpady
CELKEM náklady

3,70 Kč za kg
2,38 Kč za kg
9,74 Kč za kg
7,74 Kč za kg
2,87 Kč za kg
zdarma
zdarma
zdarma
16,67 Kč za kg

302 tun / 1.177 tis. Kč
279 tun / 664 tis. Kč
53 tun / 516 tis. Kč
23 tun / 182 tis. Kč
22 tun / 62 tis. Kč
5 tun
9 tun
0,2 tuny
1,2 tuny / 20 tis. Kč
2,62 mil. Kč

Mezi výnosy je pak třeba započítat především odměny od EKO-KOMu za sběr plastových, papírových a kovových obalů
ve výši 310 tisíc Kč.
Odměna činí za jeden vyseparovaný kilogram za nápojové kartony 5,81 Kč, za plasty 4,52 Kč, za kovy 4,54 Kč, za papír
1,76 Kč a za sklo 1,12 Kč.
Celková ekonomika obecního odpadového hospodářství
Čisté celkové náklady na odpadové hospodářství po odečtení výnosů od EKO-KOMu a jiných menších společností zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení činily 2,31 mil. Kč.
Na místním poplatku za odpady ve výši 650 Kč na osobu obec vybrala 1,31 mil. Kč.
Dotace do odpadového hospodářství z rozpočtu obce tak činila kolem 1 mil. Kč.
K výnosům z místních poplatků uveďme, že na místním poplatku za 341 přihlášených psů se vybralo 105 tisíc korun.
Náklady na provoz košů na psí exkrementy činily 85 tis. Kč a na provoz odchytové služby 5 tis. Kč.

INZERCE

POTRAVINY FLOP TOP
VČELNÁ

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
PRODAVAČ/KA-POKLADNÍ

KONTAKT:
tel.: +420 739 522 177
e-mail: reidingerova@flosman.cz

INZERCE
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