Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 4.3.2019 od 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ze 4. zasedání ZO dne 28. 1. 2019
4. Zpráva o daňových příjmech k 31. 1. 2019
5. Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 1. 2019
6. Rozpočtové změny na vědomí č. 4/2019, 5/2019, 6/2019
7. Rozpočtová změna ke schválení č. 7/2019
8. Schválení dodatku č. 7 provozovatelské smlouvy s firmou Čevak – rozšíření
předmětu nájmu – vodovod Na Hraničkách
9. Schválení Smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavebních objektů Jižní tangenty
s Jihočeským krajem
10. Schválení Dodatku č. 30 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou FCC Č.
Budějovice s. r. o.
11. Projednání Návrhu na pořízení změny ÚP Včelná – A+Future s. r. o.
12. Projednání Žádosti o koupi pozemku parc. č. 776/1 – 4098 m2
13. Schválení dodavatele veřejné zakázky „Zateplení MŠ Včelná“
14. Schválení účetní závěrky mateřské školy
15. Schválení odpisového plánu na rok 2019
16. Zprávy starostky obce
17. Zprávy místostarostů obce
18. Zprávy předsedů výborů
19. Různé
20. 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 (přišla
při projednávání bodu 6)
7) Ing. Iva Smudková
8) Miroslava Stránská
9) Michal Šlinc

Omluvení zastupitelé:
•
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 9 hostů dle prezenční listiny

Zasedání zahájeno v 18:30 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 8 přítomných zastupitelích usnášeníschopné.
Program jednání schválen jednohlasně.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje Ing. Jana Lexu a Ing. Ivu Smudkovou.
3. Starostka seznamuje s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Uložený úkol kontroly vyhlášek ještě kontrolním výborem nesplněn. Jinak vše splněno.
4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech. Za leden 2019 činily daňové příjmy 2,02 mil. Kč,
což je oproti stejnému období minulého roku o 513 tis. Kč více. Za únor je nárůst 139 tis. Kč.
Meziročně jsou tedy za dva měsíce příjmy vyšší o 652 tis. Kč.
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5. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu k 31.1.2019. Příjmy naplněny na 9,8 % (2,6 mil. Kč),
výdaje na 2,7 % (1,3 mil. Kč). Stav na účtě je 41,4 mil. Kč.
6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 4/2019, jímž se navyšují příjmy o 200.700
Kč (příjmy z úroků) a výdaje o 199.800 Kč (především nákupy softwaru spisové služby a právního
systému, nákup počítačů a nábytku místostarosty).
Ing. Jarmila Mandžukova se táže, proč se zařizuje další kancelář místostarosty.
Starostka odpovídá, že obec má dva místostarosty a nábytek se využije i pro ukládání šanonů
obecního úřadu.
Ing. Jarmila Mandžukova doplňuje, že když byla starostkou, tak místostarostovi také za nemalé
peníze pořizovala kancelář, ale pan Feitl ji vůbec nepoužíval, pouze v pátek odpoledne při
soukromé výuce angličtiny, takže je otázka, zda budou kanceláře za 83 tisíc využité.
Starostka odpovídá, že Michal Šlinc v kanceláři mívá pracovní schůzky, zrovna třeba dnes, funguje
tam stavební komise, má tam projekty a vyřizované dokumenty. Ale kancelář využívá i OÚ, přidaly
se skříňky a police jako úložné prostory.
Ing. Jarmila Mandžukova připomíná, že máme místostarosty neuvolněné, kteří tam pobývají
pouze určitou dobu, a pan Feitl tam býval dříve jen v pátek odpoledne.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že všechno už je jinak, což Ing. Jarmila Mandžukova komentuje
slovy: Všechno je jinak, jo? To jste mne překvapil teda, opravdu!
Starostka doplňuje, že prostory byly zcela nevyhovující, když tam například pracovali auditoři.
Starostka dále informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se zvyšují příjmy
o 35.000 Kč (vyšší příjem z obecního plesu) a zvyšují výdaje o 620 Kč.
Dále schválila rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se zvyšují příjmy o 135.000 Kč (především
doplatek dotace na kanalizaci Nová) a zvyšují výdaje o 45.000 Kč (především výzdoba KD
a analýza financí obce).
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že 15 tisíc za nazdobení sálu je hodně peněz. Co to obnáší?
Starostka odpovídá, že se jedná o trvalou výzdobu, nejenom na obecní ples, a kromě stropu byly
ozdobeny i stoly.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že považuje dokument Rozpočtový výhled financování obce
za zcela zbytečný. Mohli jste se zeptat nás, my bychom vám ty závěry také řekli.
RNDr. Ivo Nesrovnal zde upozorňuje, že by se vždy měla u nákladů obce uvádět cena včetně
DPH, pokud ji obec musí platit. Třeba 20 milionů za rekonstrukci kulturního domu je ve skutečnosti
s DPH 24 milionů Kč, což je rozdíl.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že když byla ve funkci starostky, tak měla limit 15 tisíc korun
na samostatné rozhodování. Zadání zpracování tohoto výhledu mělo projít zastupitelstvem. Jsou to
nemalé peníze. Opravdu si nemůžete dělat, co chcete. Uvědomte si, že jste ve veřejné funkci a že
disponujete s veřejnými prostředky. A my za naše sdružení navrhujeme, abyste tyhlety peníze, co
se utratily, zaplatila ze svého. Rozpočtový výhled je zbytečný, jsou to většinou jen obecné řeči
a říká se tam, že bychom měli zvážit provozní náklady KD a domu pro seniory. To jsme vám ale
říkali sami. Je také zajímavé, že se tam objevilo, že rekonstrukce KD bude stát 25 milionů korun, na
což jsme upozorňovali v našem volebním programu, a přesto v obecním letáčku to bylo
rozporováno, že si vymýšlíme, že to tak není. Navrhuje nechat hlasovat, zda tyto peníze starostka
ze svého vrátí do rozpočtu obce.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí směrem ke starostce, že pokud zastupitele informovala, že proběhl
audit, který potvrdil, že hospodaření je v pořádku a skončilo s nějakým přebytkem, tak nechat si
toto potvrdit nějakým člověkem, který to dělá jako na běžícím pásu, je zbytečný přepych. Takže
opravdu byste si to měla zaplatit ze svého.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí že se starostky opakovaně ptala, proč to vlastně nechala dělat,
a cituje mailovou odpověď starostky: „Abychom měli analýzu hospodaření od nezávislého
odborníka, protože se po obci šířily a možná stále šíří nepravdy o tom, jak špatně obec nakládá
s finančními prostředky po odvolání starostky a jak tehdejší zastupitelstvo chtělo obec zadlužit“.
Toto zdůvodnění jí připadá dětinské. Jenom takové alibi a dát za to 25 tisíc.
Mimochodem, co je to ty „karetní transakce 10 tisíc“?
Starostka odpovídá, že to je roční poplatek za platební terminál.
Ing. Jarmila Mandžukova žádá, aby se dalo hlasovat o úhradě rozpočtového výhledu starostkou.
Starostka uvádí, že nechala analýzu zpracovat po poradě s místostarostou a předsedou
finančního výboru a neudělala to pro sebe, ale pro obec, abychom věděli, jak zdravé jsou naše
finance. Byla to analýza cca 5 let zpět a diplomovaný inženýr vytvořil výhled na pět let dalších. Vy
jste měla, paní Mandžuková, na zastupitelstvu několikrát otázky, s jakými penězi můžeme počítat
na investice v dlouhodobém výhledu, takže tam jste dostala odpověď.
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Ing. Jarmila Mandžukova odpovídá: Já jsem ji ale chtěla od vás!
Starostka odpovídá: Já ale nejsem finanční analytik, na rozdíl od vás…
Ing. Jarmila Mandžukova skáče do řeči: Zkušený starosta, paní Stránská, zkušený starosta
tyhlety věci prosímvás musí znát, musí vědět, to je základ…
Starostka odpovídá: A popíráte to, že jste informovala lidi o tom, že špatně hospodaříme, že
rozkrádáme majetek, a podobné věci?
Ing. Bc. Karel Koktavý reaguje: Já myslím, že nezaznělo slovo „rozkrádáme“.
Starostka reaguje: Dobře, tak že špatně hospodaříme a že se snažíme obec zadlužit. Nešlo to od
vás?
Ing. Jarmila Mandžukova odpovídá: Tady se dostáváme úplně někam jinam. Uvědomte si jednu
věc. Ty peníze – víte kdo je nastřádal?
Starostka odpovídá: No vy určitě ne.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl odpovídá: To tam bylo napsáno, že za poslední čtyři roky obec
hospodařila za dlouhou dobu nejlépe….
Ing. Jarmila Mandžukova reaguje: Aha, takže ani pan Zdeněk Petr, ani Pavel Rožboud….
Starostka reaguje: Jenom jsem chtěla říct, že to byl pan bývalý starosta, ne vy, bývalí zastupitelé,
ne vy.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí: Jestli se k tomu mohu vyjádřit já, je to spor, který tady
vedete vy dvě mezi sebou. Ale přestaňme už konečně hledět do minulosti, hleďme dopředu a
pojďme dělat věci tak, aby to zdejším občanům prospělo. Nezlobte se (k paní Mandžukové),
v každé větě, kterou začínáte, říkáte „Nechci se vracet do minulosti, ale když já jsem byla
starostka….“ Podle mne – nemá to cenu. Jestli to chcete říkat, tak dobře, ale k ničemu to
nepovede. O návrhu hlasování – podle mne je zbytečné nechávat hlasovat.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že je přesvědčen o tom, že paní starostka překročila své kompetence.
Nechat si zpracovat takhle drahý posudek na něco, co vím, že to takhle vyjde, tak 25 tisíc bylo
vyhozeno z okna.
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je
schválena, dává starostce rozhodovací kompetenci do 30 tisíc Kč.
RNDr. Ivo Nesrovnal reaguje: No dobře, tu jste si schválili, my jsme proti tomu. Můžeme říct svůj
názor!
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl reaguje: Ne že my jsme ji schválili, zastupitelstvo obce Včelná ji
schválilo. Vy jste jeho součástí. To, že jste byli proti, to je věc úplně jiná, ale vy máte úplně stejné
právo, jako kdokoli jiný, kdo tady sedí.
RNDr. Ivo Nesrovnal reaguje: Ano, proto navrhujeme, aby si to paní Stránská zaplatila ze svého.
Pojďme o tom hlasovat – vy nás stejně přehlasujete – ale my chceme, aby to bylo prostě jasně
daný v zápise.
JUDr. Ivana Rygálová by zaprvé ráda požádala všechny zastupitele, především zastupitele Včelné
pro všechny, kteří neustále mají animozní postoj především vůči paní starostce. Není to jenom na
zasedání zastupitelstva, čemuž jsou tady někteří zúčastnění občané přítomni, je to v mnoha
emailech, které musíme všichni zastupitelé číst, abychom byli v obraze, a moje babička tomu říkala
chování špatně cvičeného řeznického psa.
Ing. Jarmila Mandžukova reaguje: Cha, cha, cha….
JUDr. Ivana Rygálová pokračuje: Je to bez úsměvu, Jarmilo, protože to jsou ataky hlavně z tvé
strany naprosto nemístné a nejsou ani odborně podložené. Abych situaci nejitřila, tak na to
nereaguji, ale od tohoto zastupitelstva budu, protože to již není únosné.
Na každého z vašeho uskupení tady mám vytištěné emaily z minulosti…
RNDr. Ivo Nesrovnal skáče do řeči: Tak máte složku na nás, dobře…!
JUDr. Ivana Rygálová pokračuje: Ano, mám.
Po opětovném skočení do řeči RNDr. Ivem Nesrovnalem jej předsedající upomíná, aby neskákal
do řeči druhým.
RNDr. Ivo Nesrovnal odpovídá: Omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči.
JUDr. Ivana Rygálová reaguje: To jsem ráda, že jste uznal tuto omluvu za vhodnou.
Vybrala jsem tedy jeden mail z mnoha na každého z vás a opravdu je mi to nepříjemné, ale jsme
zvolení zastupitelé a je nezbytné, abychom pracovali. To jenom na úvod, co mi vadí, od počátku,
co jsme se tady v zastupitelstvu všichni sešli.
Myslím si, že audit financí je smysluplný, dává nám výhled do budoucna. Absolutně s jeho
obsahem souhlasím. A mimo jiné hovoří o minulosti, kvůli které jste před volbami a ve volbách
napadali bývalé zastupitele v minulém volebním období, že se špatně hospodařilo. Takže smysl to
má, paní starostka žádnou svou kompetenci nepřekročila, mohla to dokonce zadat bez konzultace
s místostarostou a předsedou finančního výboru, neboť může rozhodovat do 30 tisíc. Vzhledem
tomu, že se pravidelně účastní všech školení, které jsou jí nabízeny v rámci státní správy,
ministerstva vnitra, tak prostě má asi větší přehled, než máme my a já s tím naprosto nemám
problém. A to abychom nechali hlasovat o takové hlouposti, že se v rámci své kompetence pro
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něco rozhodla, aby v rámci nového volebního období měla výhled, s tím zásadně nesouhlasím,
protože není o čem hlasovat. Zvláště ne o tom, že paní Stránská by měla peníze vracet ze svého.
To je naprosto nesmyslný návrh, s kterým nesouhlasím.
RNDr. Ivo Nesrovnal reaguje: Dobře, 25 tisíc je ‚hloupost‘…
JUDr. Ivana Rygálová odpovídá: Ne, 25 tisíc není hloupost, 25 tisíc bylo smysluplně vynaloženo
a v rámci kompetence starostky, takže hloupost je z vaší strany podávat návrh, aby bylo hlasováno
o tom, že 24 tisíc má paní starostka vracet do obecní pokladny.
RNDr. Ivo Nesrovnal reaguje: Tak požádejte, paní Stránská, s tím návrhem o tom hlasování
a pojďme dál, protože to tady zbytečně budeme rozmazávat, a to nemá cenu.
Starostka se táže, zda se chce ještě někdo ze zastupitelů vyjádřit. Ze zastupitelů nikdo, ale slovo
dostává přítomný host p. Václav Zajíček, který vůči Ing. J. Mandžukové prohlašuje: „Já tu slyším
samé negativní věci. Vy byste měli držet za jeden provaz, všichni táhnout, ale tadyhleto uskupení,
všechno je špatně, co se dělá. Že vy jste byla dva a půl roku těžce nemocná a najednou jste se
uzdravila…. Nás to nebaví občany, furt nějaké hádání. Táhněte za jeden provaz, ať Včelná
prosperuje.“
Ing. Jarmila Mandžukova připomíná: My se snažíme pracovat, ale jestli víte, jaká je v současnosti
situace v zastupitelstvu, tak my, Včelná pro všechny, jsme vyhráli volby. A my jsme teda měli právo
na to se domluvit, respektive tady to vedení obsadit. A víte, co mi třeba řek‘ pan Feitl, když jsem
s ním měla povolební vyjednávání? Že jsme pro ně „nezajímavý partner“. A to je jako férovka
tohleto, jo?
– Krátké překřikování hostů a zastupitelů –
JUDr. Ivana Rygálová reaguje: Naposledy zde si dovolím zmínit, že vaše uskupení, Jarmilo,
žádné volby nevyhrálo. Získali jste 4 hlasy z devíti. A protože ostatní tři jsme neznali, a tebe ano,
tak jsme vytvořili koalici. Žádné volby, nic jste nevyhráli.
Ing. Jarmila Mandžukova oponuje: Vyhráli!
JUDr. Ivana Rygálová: Nevyhráli. Měli jste nejvyšší počet hlasů. Kdybyste vyhráli, museli byste
jich mít pět.
Ing. Jarmila Mandžukova: No dobrý…!
JUDr. Ivana Rygálová: A jsme u toho. Jestli tohle nejste schopni akceptovat a pochopit, tak
od toho, co tvrdíš, se odvíjí právě ta „konstruktivní spolupráce“, o které tady jen hovoříš, ale ještě
jsem ji z vaší strany nezahlédla.
RNDr. Ivo Nesrovnal: tak se podívejte, paní Rygálová, kolik jste dostala hlasů oproti třeba Jarmile.
JUDr. Ivana Rygálová: Mně nejde o ty hlasy.
RNDr. Ivo Nesrovnal skáče do řeči: Jak to že ne?
JUDr. Ivana Rygálová: Mně jde o tu konstruktivní spolupráci….
– Krátké překřikování, zda vyhráli volby, nebo nevyhráli –
Starostka: Já bych chtěla reagovat na poznámku paní Mandžukové, že pracujete, vaše uskupení.
V jakém smyslu? Já teda mohu říct, že kromě paní Smudkové z vás nikdo nepracuje pro obec,
za tu dobu, co jste byli zvoleni. Jediná paní Smudková je aktivní, účastní se školení, účastní se
výběrových komisí, takže já bych chtěla vysvětlit, v jakém smyslu jste to myslela, že „pracujete“.
Ing. Jarmila Mandžukova: Tak pracujeme samozřejmě díky Ivě Smudkové taky, já osobně tedy
na Včelné skoro nejsem z vážných rodinných důvodů, asi tušíte, co myslím…
Starostka odpovídá: Já to chápu, ale nevím teda, proč říkáte, že pracujete?
Ing. Jarmila Mandžukova: Když se podíváte na hlasování, tak většina věcí, opravdu 90 % věcí
odhlasujeme, opravdu nic neblokujeme.
Starostka: Paní Mandžuková, a to si myslíte, že je jediná vaše práce jako zastupitelky, chodit
na jednání a hlasovat?
Ing. Jarmila Mandžukova: Paní Stránská, i jsem vám to vysvětlila, moje situace je velmi vážná,
proto na Včelné skoro nejsem.
Starostka: Tak neříkejte před lidmi, že pracujete. Já to chápu, že máte nějaké osobní důvody…
RNDr. Ivo Nesrovnal reaguje: Paní Stránská, to že teda já reaguju na ty vaše maily jako jediný, tak
to jste nevzpomněla. Všechno nám to posíláte do kopie. Konkrétně tady o té slavné studii – to je
přeci taky práce, se tomu věnovat.
Starostka: Dobře, ale na výběrové komise třeba se účastní zastupitelé Naší Včelné a SNK.
RNDr. Ivo Nesrovnal reaguje: Jestliže vám říkám, že se tím zabývám, není pravda, že je mi to
šuma fuk, reaguji na to. Jestli se třeba dostaneme k tomu hřišti, to by mne tedy náramně zajímalo.
Takovéto věci mne zajímají a snažím se dojít k nějakému řešení. Nebo když jste tady nechali
udělat křivě obrubníky kolem silnice, tak jsem to tady s panem Šlincem taky prošel. Takže ne že
nepracujeme. Ne že nemáme zájem, že jenom chodíme sem hlasovat. To není pravda!
Místostarosta Mgr. Kamil Feitl připomíná: Už jedeme 20 minut, a nejsme ještě u žádného bodu
programu, který jsme si schválili. Nechme toto na diskuzi.
RNDr. Ivo Nesrovnal: Já jsem říkal, pojďme si tedy odhlasovat, jestli teda to má platit se svého,
nebo ne, a jdeme dál.
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Starostka se táže, kdo ze zastupitelů je proti tomuto hlasování. Ruku zvedlo 5 zastupitelů z 9,
hlasovat proto nedá.
RNDr. Ivo Nesrovnal: Tak jste nás smázli, můžeme dál…
Zastupitelé berou rozpočtová opatření č. 4/2019, 5/2019, 6/2019 na vědomí a postupují k dalšímu
bodu jednání.
7. Starostka předkládá ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 7/2019, kterým se zvyšují příjmy
o 300.000 Kč (převody z pokladny na účet obce) výdaje o 598.600 Kč (převody z pokladny na účet
obce, vyšší kupní cena traktoru, měření radonu v MŠ).
Návrh usnesení č. 1/5/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2019, kterým se navyšují příjmy o 300.000 Kč výdaje o 598.600 Kč." schválen hlasováním 9
pro – 0 proti – 0 se zdržel.
8. Starostka představuje návrh Dodatku č. 7 provozovatelské smlouvy s firmou Čevak – rozšíření
předmětu nájmu o vybudovaný vodovod Na Hraničkách.
Návrh usnesení č. 2/5/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 7 Úplného
znění smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace
ve vlastnictví obce Včelná ze dne 1. dubna 1997, ve znění pozdějších dodatků." schválen
hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
9. Starostka představuje návrh Smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby č. 010/19/011/03/00
předložený investorem stavby Jižní tangenty Jihočeským krajem.
Blíže vysvětluje místostarosta Michal Šlinc. Obec se zavazuje pouze k budoucí údržbě, převod
na obec bude bezplatný. V souvislostí s budoucím převodem kanalizací v k.ú. Včelná na obec, tak
naopak by obec měla převést na město České Budějovice kanalizaci obce Včelná nacházející se
na území města.
Ing. Jarmila Mandžukova připomíná, že když byla ve funkci starostky, tak navštívila náměstka
pro dopravu na kraji pana Kráka a předávala mu asi 10 obecních požadavků k realizaci v rámci
stavby Jižní tangenty. Táže se, zda se nyní s krajem jedná o něčem takovém?
Místostarosta Michal Šlinc odpovídá, že co si pamatuje, požadovalo se veřejné osvětlení,
vybudování kusu cyklostezky, cyklolávka, což bude splněno.
Ing. Jarmila Mandžukova by chtěla emailem od Michala Šlince informaci, jaké přesně požadavky
byly obcí předkládány, neboť dříve se tomu docela věnovala.
Michal Šlinc informuje o stavu povolovacího řízení na stavbu – stavební řízení je zastavené kvůli
nesouhlasu policie ohledně dopravy. Dále připomíná, že obec nikdy nevydala ke stavbě souhlasné
ani jiné vyjádření, přesto územní rozhodnutí kraj získal.
Mgr. Kamil Feitl uvádí, že se účastnil na jednáních s krajem, a ta byla vždy korektní a reagovali
i na požadavky, s nimiž jsme přišli opožděně.
O návrhu smlouvy dává starostka hlasovat.
Návrh usnesení č. 3/5/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o budoucí
dohodě o převzetí stavby č. 010/19/011/03/00 s Jihočeským krajem a pověřuje starostku
k uzavření této smlouvy." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel.
10. Starostka představuje návrh Dodatku č. 30 ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou FCC České
Budějovice s. r. o. Dodatek zohledňuje rozšíření počtu kontejnerů na kovy, oleje a psy a zdražení
likvidace plastů, pro něž není odbyt. Na základě letošní tonáže plastů se bude jednat asi o 28 tisíc
ročně navíc.
Ing. Iva Smudková se zde táže, zda starostka řešila email pana Kalkuše s fotodokumentací, kde
žádá o nápravu stavu rozházených popelnic po vývozech.
Starostka odpovídá, že ano a panu Kalkušovi i odpověděla.
Návrh usnesení č. 4/5/2019: „Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 30
ke Smlouvě o poskytování služeb s firmou FCC České Budějovice s. r. o. a pověřuje
starostku k uzavření příslušného dodatku." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
11. Starostka představuje návrh na pořízení změny ÚP Včelná od společnosti A+Future s. r. o.
Michal Šlinc informuje o vývoji celé záležitosti. Dle změny č. 1 ÚP Včelná bylo možno
na pozemcích žadatele postavit bytový dům. Pak se v rámci územního řízení odvolali sousedi
a v rámci přezkoumání změnu č. 1 ÚP kraj zrušil. Nyní je po obci požadováno, aby napravila vadný
stav a změnu č. 1 opravila. Při tom bylo obci hrozeno, že budou uplatňovat náhradu škody.
Mgr. Kamil Feitl na dotaz RNDr. Ivo Nesrovnala informuje, že změna č. 1 byla ponechána
ve zrušeném stavu.
RNDr. Ivo Nesrovnala se táže, jak se tedy zastupitelstvo postaví k výstavbě na tomto pozemku,
až se bude řešit nový územní plán?
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Michal Šlinc odpovídá, že to je právě otázka, kterou při projednávání nového územního plánu
bude muset zastupitelstvo rozhodnout.
Starostka dává hlasovat o vyhovění žádosti.
Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Návrh na pořízení změny ÚP dle žádosti
společnosti A+ Future s.r.o. ze dne 21.1.2019." neschválen hlasováním 0 pro – 9 proti – 0 se
zdrželi.
12. Starostka představuje žádost o koupi pozemku parc. č. 776/1 o výměře 4098 m2 za účelem chovu
a výcviku psů.
RNDr. Ivo Nesrovnal navrhuje, že by mohl zpracovat posudek na hodnotu pozemku. Jinak obec jej
může těžko využít.
Michal Šlinc by pozemek neprodával, maximálně pronajmul. Na samotě vedle také někdo bude
bydlet a asi by se mu to nelíbilo.
Ing. Jarmila Mandžuova souhlasí s názorem neprodávat, pozemků má obec málo.
Starostka dává hlasovat o vyhovění návrhu na prodej.
Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 776/1
v k.ú. Včelná." neschválen hlasováním 0 pro – 9 proti – 0 se zdrželi.
13. Starostka představuje zápis výběrové komise na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení MŠ
Včelná“. K podání nabídky bylo přímo vyzváno 9 firem, dále byla výzva zveřejněna na stránkách
obce. Nabídku podalo 5 firem, vybrána byla nejlevnější s cenou 2,75 mil. Kč bez DPH 21 %.
Starostka má k dispozici již i návrh smlouvy o dílo s odstraněným překlepem v ujednání o smluvní
pokutě.
Starostka připomíná, že důvod uvádění cen bez DPH u výběrových řízení je, že jsou zákonem
a vnitřní směrnicí obce stanoveny finanční limity na zakázky různého druhu a s různým
rozhodovacím režimem, a tyto limity se uvádějí bez DPH.
Starostka připomíná, že vítězná nabídka je o milion nižší než původní rozpočet od projektanta.
Zjišťovala si také nezávislé reference, je to ověřená firma z Hluboké.
Návrh usnesení č. 5/5/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné
zakázky „Zateplení MŠ Včelná včetně rekonstrukce lodžií a předzahrádek“ firmu DEMOSTAV
spol. s r.o., IČ 46678573 , Mánesova 583, 373 41 Hluboká nad Vltavou a pověřuje starostku
obce k uzavření smlouvy o dílo." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Starostka zde v souvislosti s budovou MŠ zmiňuje, že má s ředitelkou MŠ pravidelné poradní
schůzky a z poslední vyplynul požadavek na zbudování nových dveří do zahrady namísto oken.
Je třeba odhadnout finanční a technickou náročnost řešení a případně toto udělat ještě před
zateplením.
Michal Šlinc uvádí na dotaz Ing. Jarmily Mandžukové svůj odhad, že to bude stát minimálně 50
tisíc, možná více, pokud budou dveře ve vyšším bezpečnostním standardu.
14. Starostka předkládá účetní závěrku mateřské školy. MŠ hospodařila se ziskem 12.213,14 Kč.
Je navrženo tuto částku rozdělit na 6.000 Kč do fondu odměn a 6.213,14 Kč do rezervního fondu.
Návrh usnesení č. 6/5/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Včelná se zlepšeným výsledkem hospodaření (ziskem) 12.213,14 Kč. Z toho bude
6.000 Kč převedeno do fondu odměn a 6.213,14 Kč do rezervního fondu Mateřské školy
Včelná." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Starostka se zde vrací k dřívějšímu požadavku MŠ vyměnit nábytek ve dvou třídách. Učitelky daly
dohromady požadavky a obec by měla vytvořit zadání pro veřejnou zakázku.
JUDr. Ivana Rygálová se táže, zda MŠ nakonec získala dotaci na další učitelku.
Starostka odpovídá, že na toto pololetí MŠ nemá finanční pokrytí, ale dofinancuje se to ze státních
prostředků v příštím roce.
15. Starostka předkládá ke schválení účetní odpisový obce na rok 2019.
Návrh usnesení č. 7/5/2019: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní odpisový plán
obce na rok 2019." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
16. Zprávy starostky obce:
a) Starostka informuje o stanovisku obce Boršov k výstavbě drobné provozovny na rozhraní
katastrů a o aktualizaci žádosti o vyjádření ke stavbě. Starosta obec Boršov informoval,
že nejsou proti.
Přítomný žadatel pan Zíka doplňuje, že parkovací místa budou v garáži pod provozovnou
a schody nebudou zasahovat do chodníku, budou o půl metru vedle.
Michal Šlinc připomíná, že pro vydání stavebního povolení není třeba pozemek obce prodávat.
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b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

Majetkoprávní vypořádání je možno provést různými způsoby posléze.
Dáno hlasovat o záměru prodeje požadované části pozemku o výměře 4 m2.
Návrh usnesení č. 8/5/2019: „Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 795/8 v k.ú. Včelná o výměře cca 4 m2. Záměr bude upřesněn grafickou
částí.“ schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Starostka informuje o výpočtu úhrady za pobyt v domově pro seniory u opatrovance obce J.K.
Z jeho důchodu se nepokryjí náklady tak, aby mu zbyla povinná minimální částka. Obec by
měla ‘dotovat’ 744 korun měsíčně.
JUDr. Ivana Rygálová se táže, zda by měla obec darovat k tomuto účelu peníze, když má
opatrovanec majetek.
Starostka odpovídá, že prodej nemovitosti opatrovance se také řeší, ale zatím by bylo
přispíváno formou daru.
Starostka sděluje, že jsou vyhotoveny kronikářské záznamy za rok 2018 a táže se zastupitelů,
zda má někdo výhrady. Kromě několika již vesměs napravených překlepů výhrady nejsou.
Starostka informuje o zjištění, že na obecním pozemku parc. č. 723/659 vázne zástava banky
kvůli pohledávce za třetí osobou ve výši cca 1 mil. Kč. Jedná se o směněný pozemek
na cyklostezku. Návrhem řešení je buďto zaplatit bankovní poplatky cca 8-10 tis. Kč za zrušení
zástavy, anebo počkat do po, kdy bývalá majitelka přislíbila doplatit hypotéku, čímž by zástava
zmizela bez poplatku.
JUDr. Ivana Rygálová se táže, zda je dočasná zástava problém, když na podzim zmizí.
RNDr. Ivo Nesrovnal doporučuje raději vyřídit zrušení zástavy hned, bylo by to riziko do
budoucna. Na tom se shoduje většina zastupitelů.
Starostka informuje o připravované výzvě na výběr projektanta rekonstrukce budovy OÚ.
Budova potřebuje odspodu odizolovat, střecha je málo izolovaná a degraduje viditelně římsa.
Daly by se využít další sklepní prostory pro účely obecního úřadu.
Michal Šlinc, Ing. Jarmila Mandžukova a Mgr. Kamil Feitl navrhují nechat zpracovat nejdříve
studii, a pak teprve vybírat projektanta.
Původním návrhem starostky bylo vytvořit studii již v rámci přípravy projektu s již předem
vybraným projektantem.
Diskutuje se o autorských právech na případnou studii a možnosti jejího využití jiným
projektantem.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že pokud má obec představu o budoucím stavu, tak studii ani
nepotřebuje.
Starostka souhlasí, že nejde o architektonickou studii, ale spíše o návrh vnitřního uspořádání.
Také je třeba objekt zaměřit a zpracovat dokumentaci stávajícího stavu, neboť k přestavbě
z padesátých let není dokumentace.
Ing. Jan Lexa uvádí, že projektant sice v nabídce do výběrového řízení nepošle ještě žádný
návrh studie, ale může v rámci referencí představit podobný projekt, který již dělal.
Ing. Jarmila Mandžukova uvádí, že by požadavky do výzvy zkonkretizovala.
RNDr. Ivo Nesrovnal k tomu podotýká, že by bylo vhodné nějakého známého projektanta
budovou provést a z toho získat poznatky, co všechno bude třeba do výzvy specifikovat.
Starostka odpovídá, že toto již udělala a předběžný návrh výzvy z těchto informací vychází.
Výzva bude ještě zkonzultována, navržený termín k podání nabídky bude prodloužen.
Starostka informuje o zprávě orgánu bezpečnosti práce z kolaudace MŠ v minulém roce.
S místostarostou Michalem Šlincem budou řešit zbývající nedostatky, většinou instalaci madel.
Starostka informuje o výsledcích měření radonu v MŠ. Naměřené hodnoty jsou vyhovující.
Starostka informuje o žádosti Alzheimercentra v Českých Budějovicích o příspěvek 10 tisíc. Kč
na činnost. Starají se též o jednu včelenskou občanku. Zastupitelé proti poskytnutí daru nemají
námitek. Je to v kompetenci starostky.
Starostka informuje o dopisu ekologického institutu Veronica o akci Hodina Země. Obce se
mohou připojit tím, že v jeden den na hodinu zhasnou veřejné osvětlení.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že je proti. Může to spíše ohrozit nějakého starého občana.
Proti jsou i Michal Šlinc, RNDr. Ivo Nesrovnal a Ing. Jarmila Mandžukova.
Obec se k této akci nepřipojí.
Starostka připomíná, že veřejné osvětlení je ve špatném stavu, zvláště v Jiráskově ulici.
Michal Šlinc uvádí, že je v kontaktu s firmou pana Hrubého a získá od něho nabídku na
rekonstrukci.
Starostka na základě dřívějšího dotazu RNDr. Ivo Nesrovnala sděluje, že v blízkosti dětského
hřiště se do země zapouštěla vodoměrná šachta, nikoli zařízení pro splachovací záchod. Bude
zřízeno i pítko.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí: Já si myslím, že by tam nějaký záchod být měl, protože občané, co
bydlí kolem, si stěžují, že to tam občurávají. Ale TOITOIka je právě škaredá.
Mgr. Kamil Feitl říká, že mobilní záchody se dají dát i do okrasného obalu.
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Starostka na žádném dětském hřišti neviděla záchod a je zásadně proti zřizování záchodu.
RNDr. Ivo Nesrovnal by TOIku v okrasné podobě instaloval.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že TOITOI nevyužívají ani dospělí lidé na akcích, natož děti.
Toalety jsou dle ní zbytečné. Blízko jsou bydliště lidí i restaurace. Lidé jsou dle ní s hřištěm
spokojení.
RNDr. Ivo Nesrovnal oponuje, že okolo to lidem vadí.
Michal Šlinc by zkusil provoz mobilního WC na nějakou dobu. Ing. Bc. Karel Koktavý také.
Diskutuje se o možném zápachu z mobilních WC.
Michal Šlinc nabízí, že se podívá na místo, zda je tam pro záchod prostor (musí být k němu
příjezd technikou) a zeptá se kolem bydlících lidí.
k) Starostka informuje o schůzce s místním občanem panem Karmáškem, který navrhuje obnovit
omezení rychlosti v celé obci na 30 km/h.
Michal Šlinc uvádí, že ani Zóna 30 km/h, ani Obytná zóna není možná, byly by třeba stavební
úpravy komunikací.
l) Starostka informuje o schůzce s paní Jordánovou a s paní Polesnou ze spolku Včelná pro
všechny. Domlouvaly se na ceně pronájmu KD a na oznamování akcí v obecním zpravodaji.
Přestože deklarovaly apolitičnost, odkazují v textech na stejné stránky i facebook, jako má
politické hnutí stejného názvu Včelná pro všechny.
Starostka uvádí: Máte společný název, společné logo, předsedkyně spolku je z vaší kandidátky,
takže nevím, proč nám tvrdíte, že nejste spojení. Osobně má problém s tím, aby tento spolek
obec jakkoliv propagovala.
Ing. Bc. Karel Koktavý sděluje, že název spolku „Včelná pro všechny“ se nebude měnit. Uvádí:
Smiřte se s tím, že jej měnit nebudeme. A nebudu to zdůvodňovat.
Zdá se mu, že starostka nechce tomuto spolku inzerovat a pronajímat prostory za stejných
podmínek jako spolku Včelňáci. Připomíná, že lidé mají také problém oddělovat Včelňáky
a Naší Včelnou.
Starostka odpovídá, že nemá správné informace, že spolek Včelňáci až dosud platit
za pronájem KD také 400 Kč, a až od letošního roku, po 4 letech fungování spolku, obec
se Včelňáky uzavřela smlouvu na dlouhodobý pronájem, jako mají např. senioři nebo sportovci,
kde se uplatňuje nižší sazba.
Ing. Bc. Karel Koktavý se táže: Chápu tedy, že spolku nechcete ve zpravodaji uveřejňovat
žádné jejich akce?
Starostka odpovídá, že spolku ano, ale ne vašemu politickému sdružení.
Ing. Jarmila Mandžukova upozorňuje, že existuje tiskový zákon a přístup ke spolku Včelná
pro všechny je diskriminace. Obrací se JUDr. Ivanu Rygálovou: Ivanko, mohla bych tě poprosit,
abys ho prostudovala?
JUDr. Ivana Rygálová odpovídá, že jej studovat nebude, ať si jej nastudují oni.
Starostka uvádí, že nechce v obecním zpravodaji podporovat jakékoli politické sdružení.
RNDr. Ivo Nesrovnal namítá: Takže vy jste v Naší Včelné, ale tváříte se jako něco jiného,
přičemž jste to ve Včelňácích stejně vy.
Následuje kratší spíše překřikování za účasti hostů, které starostka přerušuje a žádá o vyjádření
k věci zastupitele. Zda jim vadí, že při inzerci v obecním zpravodaji se propaguje politické
sdružení.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí, že jde o zástupný problém.
Ing. Jan Lexa, Mgr. Kamil Feitl, JUDr. Ivana Rygálová a starostka mají názor, že obec by
neměla podporovat politickou stranu.
Ing. Jarmila Mandžukova vyzývá zastupitele k seznámení se s tiskovým zákonem
a prohlašuje, že toto je diskriminace. Takto by diskuzi uzavřela.
Starostka odpovídá, že diskuzi uzavírat nechce, protože jí nestačí názor paní Mandžukové,
ale požádala zastupitele, aby se k tomu vyjádřili.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí: Pokud vše, čím se spolek prezentuje, odkazuje na politické hnutí
Včelná pro všechny, tak přece po nás nechcete, abychom vám tady celé 4 roky dělali
propagaci.
RNDr. Ivo Nesrovnal uvádí příklad, že na akci Vepřové hody spolku Včelňáci se Naše Včelná
také plně angažuje – účinkují tam starostka, místostarosta, pan Lexa, pan Bílek. Lidem se to
také spojuje. Jaký je v tom rozdíl?
Ing. Jan Lexa odpovídá: My chceme na té obci a těchto akcích pracovat, a ne si tam dělat
propagandu.
Mgr. Kamil Feitl uvádí: My předem lidem neříkáme, že my politici budeme tu akci pořádat, tak
jak vy – tím, že se stejně jmenujete.
Přítomný host Mgr. Zuzana Čierná uvádí, že když se půjde podívat na nějakou akci Včelné
pro všechny, tak jí internet odkáže na web polického hnutí.
Mgr. Kamil Feitl navrhuje, aby se tedy spolek vzdal totožného názvu a nebude to problém.
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RNDr. Ivo Nesrovnal odpovídá, že se názvu nevzdají.
Starostka odpovídá: Tak ale pak nečekejte, že to bude obec podporovat.
Ing. Jan Lexa reaguje, že obec by neměla podporovat sdružení, které kandiduje do komunálních voleb.
Mgr. Kamil Feitl souhlasí a doplňuje, že toto by nemělo být vůbec v obecním zpravodaji.
Starostka konstatuje, že se ve zpravodaji neprezentuje ani SNK ani Naše Včelná.
Ing. Jan Lexa uvádí: pokud se chcete jmenovat stejně, tak samozřejmě na to máte právo,
ale nemůžete čekat, že vás obec bude v tom podporovat.
Ing. Jarmila Mandžukova opět sděluje, že existuje tiskový zákon a že si to do příštího
zastupitelstva připraví, protože je to diskriminace.
JUDr. Ivana Rygálová odpovídá, že toto není žádná diskriminace a ať tedy paní Mandžuková
ten tiskový zákon s konkrétním poukazem rozešle zastupitelům. Jinak souhlasí s tím,
že propagace ve zpravodaji je špatně.
Starostka uvádí, že pokud se Včelná pro všechny chce prezentovat, tak ať to dělají, ale
nepožadují po obci podporu. A když paní Mandžukova říká, že je to špatně, tak je to její názor.
m) Starostka informuje o poznatcích ze seminářů a školení, např. o možnosti elektronického
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Žádá paní Ing. Ivu Smudkovou, zda by ji byla
nápomocná např. při úpravě směrnice. Paní Smudková souhlasí. Dále starostka informuje o
zavedení elektronické spisové služby a v úterý 12.3. bude obecní úřad uzavřen kvůli zaškolení
všech pracovníků. Dále je také v přípravě inventarizace pomocí QR kódů.
n) Starostka informuje pronajímatele nových vitrínek, že jsou magnetické a nemělo by se používat
lepení, ale magnety.
17. Zprávy místostarostů obce:
a) Místostarosta Michal Šlinc informuje o řešení chodníku a místo pro přecházení u zastávky
Jiráskova. Rozpracuje ještě variantu s větším centrálním ostrůvkem pro chodce na křižovatce
k Čepru.
Dále představuje návrh parkoviště před MŠ Včelná s kapacitou až 28 míst. Vybudovat by jej
chtělo při úplné uzavírce komunikace o prázdninách.
Dále informuje, že firma Čevak nemá námitek vůči zatrubnění stoky od hospody U Petrů
k obchodu Chléb se solí. V souvislosti s tím však nepůjde na hlavní silnici zřídit parkovací
místa.
Dále informuje, že na OÚ leží již delší dobu žádost o odvodnění křižovatky hlavní silnice s ulicí
Nová. Poptal by projektanta k návrhu řešení. (čas 20:50)
Dále informuje, že projednal na SÚS stížnost Hávových na zaplavování zahrady z tř.5.května.
SÚS by přispěli na obrubníky, ale nechtějí na sebe vzít celou opravu, že to je historický stav
a dříve tam byla stoka.
Dále informuje, že Jihočeský kraj přislíbil další bezplatné předání pozemků komunikací
od obrubníků dále, pokud si obec nechá zpracovat geometrické plány na tř. 5. května a v ul.
Nádražní.
Dále informuje, že na stavebním úřadě zjišťoval, co je potřeba pro vybudování klecí
na uschování kontejnerů. Je potřeba klasický projekt na územní souhlas a stavební povolení.
Navrhuje lokalitu projít a vytipovat místa, kde by se klece mohly umístit. Ing. Iva Smudková
uvádí, že by se ráda zúčastnila.
Ing. Iva Smudková zde informuje, že je otevřený plot u retenční nádrže u bytovek v ulici Dolní.
Dvířka je třeba obnovit. Pan Šlinc to zkontroluje a zajistí opravu.
Michal Šlinc zmiňuje záměr společnosti T-mobile na výstavbu 45-metrového stožáru na
obecním pozemku. 50-60 tisíc by byl roční nájem. Pokud nebude obec principielně proti,
nechají projektantovi zpracovat projekt. Dohodnuto, že si obec nechá poslat vizualizaci
záměru.
Starostka zmiňuje, že s Michalem Šlincem řeší i revitalizaci pomníku rudoarmějců na konci
Witthanovy ulice. Zároveň poptala firmu, která by udržovala parková místa v obci. Odborné
zahradnické práce by měly být svěřeny odborníkům.
Starostka zde také informuje o požadavku na přidání autobusu MHD ve školní špičce.
Odpovědí Dopravního podniku je, že to zatím nedokáží technicky zajistit, ale snaží se ještě
najít řešení.
b) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o vítání občánků 30.3., zájezdu do Bayern Parku
8.5., který byl dnes během 1,5 hodiny plně obsazen i s náhradníky.
30.5. bude zájezd pro seniory na Čapí hnízdo, o který bude jistě velký zájem a od zítřka se
9/11

mohou senioři hlásit. 17.3. pak Maškarní pro děti s klaunem Hugem. Akce Ukliďme si Česko
proběhne 7.4.
18. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:
a) Předseda komise kulturní a sociální Mgr. Kamil Feitl již přednesl zprávu v rámci zpráv
místostarosty.
b) Předseda komise územního rozvoje a životního prostředí Michal Šlinc již přednesl zprávu
v rámci zpráv místostarosty.
19. Různé:
a) Termín zasedání příštího zasedání zastupitelstva předběžně domluven na středu 27.3.2019
18,30.
b) Ing. Jarmila Mandžukova se táže, jaké jsou předběžně náklady na obecní ples. Vzhledem
k tomu, že tombola stála 40 tisíc a výzdoba 15 tisíc, tak nákladů je dost.
Starostka odpovídá, že přesné vyúčtování ještě nemá, ale ples skončil přibližně 10 tisíc
v plusu. Není však dle ní třeba generovat zisk. Pokud sponzoři dali příspěvky na ples, tak jsme
je v tombole poskytli účastníkům plesu, nikoli aby obci zbyly peníze.
Ing. Bc. Karel Koktavý se táže, kolik stála kapela a moderátor.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že kapela 15 tisíc a 5 tisíc moderátor.
Ing. Bc. Karel Koktavý podotýká, že vystoupení externího moderátora trvalo 35 minut. Máme
dle něho na to vlastní šikovné lidi.
Starostka odpovídá, že si prosadila moderátora, aby si ples mohla také sama užít. Náklad se
dle ní vyplatil.
c) Ing. Bc. Karel Koktavý se táže, jak moc se obec podílí na zájezdu pro seniory.
Starostka odpovídá, že náklady na vstupné jsou 385 Kč, z čehož 300 Kč platí senioři, a zbytek
s dopravou pak platí obec. Navštíví se Konopiště a Čapí hnízdo.
Názorem RNDr. Ivo Nesrovnala je, že zájezd do takové destinace by obec neměla podporovat.
Odpovědí starostky je, že takový cíl si senioři sami vyžádali.
d) Ing. Bc. Karel Koktavý se táže, zda bude možnost pronájmu spodního hřiště dne 11.5.2019
Starostka odpovídá, že ano.
e) Ing. Jarmila Mandžukova se táže, pro koho jsou publikace Česko z nebe.
Starostka odpovídá, že je to publikace s fotografiemi a propagací Včelné a jsou rozdávány jako
dárky na plese a při jiných podobných příležitostech.
f) Ing. Jarmila Mandžukova se táže, kam jsou umístěny nové dřevěné odpadkové koše?
Starostka sděluje konkrétní umístění.
g) Ing. Jarmila Mandžukova se táže, pro koho jsou vstupenky na Starce na chmelu pořízené
za 21 tisíc.
Starostka odpovídá, že budou v prodeji občanům za plnou částku. Obec hradí autobus.
h) RNDr. Ivo Nesrovnal připomíná, že jsou špinavé zastávkové přístřešky a technické služby by
je měly umýt.
20. Diskuze:
a) Přítomný host p. Zdenek Miesbauer by chtěl požádat Ing. Jarmilu Mandžukovou a hnutí
Včelná pro všechny – možná jste získali nejvíce hlasů, ale neznamená to právo tady vládnout.
Měli jste právo vyjednávat, a to jste dostali. Jste ale v opozici, tak se s tím smiřte. Ten začátek
jednání byl tak hrozný, že jsem chtěl odejít. Měli byste si stále připomínat slib zastupitelů.
Ing. Bc. Karel Koktavý reaguje, že měl právo odejít, ale nemůže čekat, že se ve 100 % času
všichni zastupitelé shodnou.
Pan Miesbauer pokračuje: Nemůžete pořád na zastupitelstvu opakovat, že jste vyhráli volby.
Jste opozice, tak buďte konstruktivní. Politika je drsná, rozhodli jste se pro to, dělat něco
pro společnost, tak dělejte.
JUDr. Ivana Rygálová: Demokracie je také o povinnostech a pokud přístup opozice bude
konstruktivní, slušný a věcně důvodný, tak je to v pořádku, ale zatím to tak neshledává.
b) Přítomný host p. Zdenek Miesbauer informuje, že pokračuje zastavování ulice Krátká auty.
Starostka odpovídá, že pan Kropík se brání, že to nedělá schválně. Je to spíš problém mezi
občany. Sama neví, jak by toto měla řešit. V ulici Nová nastává podobný stav.
Diskutuje se o historickém problému parkování v ulici Krátká pro účely autoopravny.
c) Přítomný host Mgr. Zuzana Čierná se táže, zda je pozemek u bytovek veden oficiálně jako
dětské hřiště, anebo ne. Chodí se tam totiž se psy, a pak si tam hrají děti. Šla by tam umístit
značka zákaz psů?
Starostka souhlasí, že značku zákazu vstupu psů obec instaluje.
Diskutuje se ještě o přísných hygienických požadavcích na provoz dětských pískovišť.
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Zasedání ukončeno ve 21:39 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 4. – 8.3.2019.

Ověřovatelé:

Starostka:

Ing. Jan Lexa

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

Ing. Iva Smudková

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

Miroslava Stránská

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