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Slovo starostky
Vážení spoluobčané, kamarádi,
poprvé vás zdravím v novém roce 2019, věřím, že jste přelom roku prožili
ve zdraví a nyní jste v plném nasazení v pracovním procesu, děti ve školách
a školkách, ale zároveň se již těšíte na další blížící se jarní prázdniny, které budou
letos už první únorový týden.
S tím také souvisí, že v termínu od 4.2. do 8.2.2019 budou jezdit autobusy
dle jízdního řádu školních prázdnin.
Ani my na našem úřadu nezahálíme a hned na začátku ledna jsme podali
žádost o dotaci z programu Jihočeského kraje na zateplení budovy mateřské
školy. Pokud budeme úspěšní, mohli bychom získat podporu ve výši až 500 tis.
Kč. Byla podána i žádost o dotaci na pořádání kulturních akcí pro vás občany,
tak snad letos budeme po delší odmlce opět zařazeni na seznamu podporovaných
obcí.
Proběhla také dvě výběrová řízení na nový obecní automobil a komunální
traktor, které budou pořízeny v následujících týdnech a byly zahrnuty v rozpočtu
obce na rok 2019. A v neposlední řadě kompletujeme žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci kulturního domu, kde
bychom v případě kladného hodnocení mohli získat až 10 mil. Kč! Jelikož
projektová dokumentace byla pečlivě připravena a máme i platné stavební
povolení, věříme, že bychom mohli dosáhnout na maximální částku. O výsledku
bychom měli být informováni v průběhu dubna/května.
S některými z vás se potkám na blížícím se obecním plese, kde si budeme
moci třeba popovídat o tom, co vás zajímá. Další akce pro vás plánujeme a jejich
přehled najdete dále ve zpravodaji.
Jsem moc ráda, že mě oslovujete s vašimi podněty pro zlepšení života v obci,
případně i s některými stížnostmi. Pokud je to v mých silách, snažím se reagovat
co nejdříve. Můžete kdykoliv zajít na obecní úřad osobně nebo mi napsat email
na starostka@vcelna.cz.
Přeji Vám krásné prázdniny a možná se uvidíme na horách 😊
Miroslava Stránská, starostka obce

• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje –
Podpora školství – Rekonstrukce budov mateřských škol zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich
energetické náročnosti. (9 hlasů pro – 0 proti – 0 se zdrželi)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh Zadání Územního plánu Včelná. (9 – 0 – 0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Osobní automobil kategorie
M1“ firmu AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., IČ 48207322, Vinařického 961, Vodňany. (9 – 0 – 0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Komunální traktor“ firmu
AGROZET České Budějovice a.s., IČ 28113128, U Sirkárny 501/30, České Budějovice. (9 – 0 – 0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci Sportovnímu klubu Včelná z.s., IČ 14498570,
U Stadionu 272, Včelná na podporu sportovní činnosti v roce 2019 ve výši 180.000 Kč a pověřuje
starostku obce k uzavření odpovídající veřejnoprávní smlouvy. (9 – 0 – 0)
• Zastupitelstvo obce Včelná volí do funkce přísedícího soudce ve smyslu § 64 zákona č. 6/2002 Sb.
—vypuštěny osobní údaje 3 osob—. (9 – 0 – 0)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise
k provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31. 12. 2018. (8 – 0 – 1)
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Včelná. (9 – 0 – 0)

Obecní kulturní akce
OBECNÍ PLES – pátek 1. 2. 2019 - PŘIPOMENUTÍ
Již tento pátek se koná 29. ročník Obecního plesu. K tanci a poslechu bude hrát
kapela CITY CB, celým večerem nás bude provázet zkušený moderátor Jiří
Gruntorád. Chybět nebude welcome drink, předtančení, bohatá tombola, losování
hlavních cen plesu ze zakoupených vstupenek. A možná přijde i kouzelník… 😊
V průběhu plesu předáme také CENU OBCE za rok 2018.
Do pátku 31. 1. do 12 hodin je možné ještě zakoupit posledních pár
VSTUPENEK na obecním úřadě za cenu 200 Kč, na místě pak již za 250 Kč.
Na ples NENÍ POVOLENO nosit vlastní nápoje!
PROGRAM PLESU:
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – do vyprodání
21:15 – 21:30
22:00 – 22:30
22:30 – 23:00
23:15 – 23:45

WELCOME DRINK
ZAHÁJENÍ PLESU A PŘEDTANČENÍ
PRODEJ LÍSTKŮ TOMBOLY
PŘEDÁNÍ CENY OBCE 2018
PŘEKVAPENÍ VEČERA
VÝDEJ CEN TOMBOLY
LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH CEN PLESU

KAPELA HRAJE OD 20:00 – 02:00!
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DALŠÍ PLESY V KULTURNÍM DOMĚ:
Sobota
Sobota
Pátek
Sobota

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

BĚŽECKÝ PLES
SPOLKOVÝ PLES OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU
PLES EUROPASTA – BRATŘÍ ZÁTKOVÉ
MAŠKARNÍ PLES

Úhrada místních poplatků za rok 2019 – do 30. dubna
POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za komunální odpad na rok 2019 se nemění a činí 550 Kč
na osobu. Poplatek v této výši se platí i za všechny byty, rodinné domy
a rekreační objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Úleva ve výši 350 Kč se poskytuje občanům nad 70 let, nad 80 let je úleva
450 Kč. Věk se posuzuje k 31.12.2018.
Úlevu ve výši 300 Kč mohou uplatnit studenti, kteří jsou ubytováni v místě studia
mimo obec a tuto skutečnost prokáží.
Celý text obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2018 je uveřejněn
na webových stránkách obce www.vcelna.cz.
Obecní vyhláška od poplatku osvobozuje:
a) narozené děti v kalendářním měsíci narození
b) třetí a další dítě do 18 let bez vlastního příjmu ve společné domácnosti
c) nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, pokud bude
prokázáno, že stavba není způsobilá k užívání či bydlení
d) poplatníci, kteří se prokazatelně nezdržují v obci po celý rok a zároveň:
• celoročně pobývají v zahraničí, nebo
• mají trvalý pobyt na ohlašovně nebo jejich skutečný pobyt nelze zjistit
• celoročně pobývají v sociálním, zdravotnickém či vězeňském zařízení
mimo území obce, nebo
• se prokáží úhradou poplatku za komunální odpad v jiné obci,
• se prokáží nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka či správce
objektu o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci.

POPLATEK ZA PSY
Výše poplatku ze psů se zvyšuje na 300 Kč za prvního psa a 400 Kč
za každého dalšího psa téhož držitele.
U poživatelů důchodů, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmu, jsou sazby
nezměněny – 70 Kč za prvního a 100 Kč za každého dalšího psa. K poplatku
se přihlašují psi starší 3 měsíců.

TERMÍN A ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatky se platí jednorázově, se splatností do 30. dubna.
Poplatek uhraďte přednostně bezhotovostně na účet obce Včelná u KB
č.ú. 43 - 3945120267 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu,
v bytových domech ještě doplněné o číslo bytu. Pokud neplatíte poplatky za celou
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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 v kanceláři OÚ, Husova 212
v úředních hodinách: Po+St 7-12 a 13-17 hodin.

AUTOMATICKÉ SANKCE
Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
se zvyšují takto:
• poplatek zaplacený do dvou měsíců po splatnosti se zvyšuje
na 1,2 násobek. (tj. 660 Kč/os.)
• poplatek zaplacený po splatnosti do konce kalendářního roku
se zvyšuje na 1,5 násobek. (tj. 825 Kč/os.)
• poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku se zvyšuje
na trojnásobek. (tj. 1650 Kč/os.)
Z režimu automatického navyšování jsou vyjmuty nově vzniklé poplatkové
povinnosti v průběhu roku (narození, přistěhování, kolaudace domu), avšak i zde
je možno vyměřit poplatek s navýšením.

Akce pořádané spolkem Včelňáci
MASOPUST – sobota 23. 2. 2019
Srdečně zveme malé i velké na druhý ročník Včelenského Masopustu, který se
koná poslední únorovou sobotu. Sraz účastníků bude na parkovišti restaurace
U Kaštanu. Trasu průvodu oznámíme předem na plakátech, aby se „hospodáři“
mohli připravit na radostnou návštěvu.
Vítáni jsou účastníci v maskách. Prosíme zájemce, aby kontaktovali
organizátory (volejte nebo pište SMS) na tel.: 777 307 455 nebo 606 174 861 –
společně vymyslíme originální masky a naše nápady lépe zkoordinujeme!
Přijďte se s námi veselit, připojit se můžete i během průvodu.
Sraz před restaurací U Kaštanu v 10 hodin.

VĚDA NA VSI – 5. 3. – 7. 3. 2019
První týden v březnu se k nám opět sjedou studenti Jihočeské univerzity
a návštěvníkům budou ukazovat různé pokusy, děti si budou moci samy vyzkoušet
zákony fyziky nebo třeba logické úkoly z matematiky. Všechna stanoviště budou
přizpůsobena dětem všech věkových kategorií.
Kulturní dům Včelná vždy od 15 hodin.
PŘIPRAVUJEME
VEPŘOVÉ HODY – sobota 2. 3. 2019
JAK VYCHOVÁVAT KLUKY A NEPŘIJÍT O ROZUM? – pátek 10. 5. 2019 –
přednáška s psycholožkou a psychoterapeutkou Vlaďkou Bartákovou
PODROBNOSTI K CHYSTANÝM AKCÍM PŘINESEME V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI !
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI VČELNÁ
DO LÉTA 2019
pořádané obcí a místními spolky
SOBOTA 1. 2. – 29. OBECNÍ PLES
SOBOTA 23. 2. – MASOPUST
SOBOTA 2. 3. – VEPŘOVÉ HODY
ÚTERÝ 5. 3. - ČTVRTEK 7.3. – VĚDA NA VSI
SOBOTA 30. 3. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SOBOTA 6.4. – VČELENSKÝ TRH
NEDĚLE 7. 4. – VYNÁŠENÍ MORANY
SOBOTA 20. 4. – VELIKONOČNÍ WORKSHOP
ÚTERÝ 30.4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
STŘEDA 8. 5. – ZÁJEZD DO ZÁBAVNÍHO PARKU BAYERNPARK
PÁTEK 10. 5. – JAK VYCHOVÁVAT KLUKY A NEPŘIJÍT O ROZUM?
ČTVRTEK 30. 5. – VÝLET S NAŠIMI SENIORY
NEDĚLE 2. 6. – DĚTSKÝ DEN
SOBOTA 8.6. – VČELENSKÝ TRH
SOBOTA 15. 6. – ZÁJEZD NA MUZIKÁL STARCI NA CHMELU
SOBOTA 22. 6. – VÍTÁNÍ LÉTA
INZERCE

KOMINICTVÍ JUNG ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nabízíme pravidelná čištění a kontroly komínů od plynných a tuhých paliv
dle nového požárního zákona č. 320/2015 Sb. Služba se bude provádět
od 1. do 28. 2. 2019.
Zájemci se v případě zájmu mohou objednávat na tel./SMS 608 043 563.

PRODÁM ŠTĚNĚ (pejska) knírače středního černého s PP po výborných
rodičích. Pejsek je starý 2,5 měsíce, zdravý, 2x očkovaný, 4x odčervený,
čipovaný a připravený na odchod do nového domova.
Cena: 8.000,- Kč. Tel: 731 130 577.

Včelná
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