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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v průběhu dubna se změnil ministr
zdravotnictví a skončil nouzový stav
a část dětí se vrátila do školy, i když
za velmi přísných hygienických opatření. Povoleno bylo od 12. 4. znovuotevření knihovny, a také jízdní řády
MHD jsou v běžném režimu. To je
prozatím vše podstatné, co se kromě
počasí výrazně mění. Stále není možné se shromažďovat ve větším počtu
lidí, a proto není možné uspořádat ani
společný úklid obce nebo otevřít dětské hřiště. Věřme, že s příchodem nového měsíce přijde i další rozvolnění
vládních opatření.
Jižní tangenta vyvolává řadu otázek a také omezení. Obracíte se na
mě s dotazy, zda bude v průběhu
stavby nahrazena ona provizorní cesta, která umožňovala pěším a cyklistům průchod do Českých Budějovic
mimo hlavní silnici. Jelikož byla cesta
neoficiální a pouze dočasná, a to právě do doby, než se zahájí stavba tangenty, nebude nijak nahrazena. Resp.
až po dokončení celé stavby, bude
zprovozněna zcela nová a oficiální

cyklolávka pro cyklisty i pěší, která
povede nad nově vzniklým kruhovým
objezdem. Znamená to tedy, že chodci se do Budějovic po dobu stavby již
nedostanou. Cyklisté mohou ještě nějakou dobu využívat hlavní silnici, ale
na posledním kontrolním dnu stavby
jsem byla upozorněna na to, že jakmile bude na podzim zprovozněn nový
obchvat silnice, bude cyklistům vjezd
na obchvat zakázán, zejména kvůli
bezpečnosti. Později tedy i cyklisté
nebudou moci jezdit do města touto
přímou a nejkratší cestou. Chápu, že
je to pro všechny nepříjemné, zejména pak pro ty, kteří jezdí na kole denně
do zaměstnání, ale po tomto provizorním obchvatu bude umožněno jezdit
pouze osobním autům a autobusům.
V poslední době se čím dál častě-

ji stává, že někteří občané odkládají
vytříděný odpad vedle kontejnerů.
Jedná se většinou o šatstvo, nebo
tašky s plechovkami, a to i když v kontejnerech je stále místo. U nových
přístřešků na kontejnery poblíž bytových domů byl např. odložen starý rotoped. Prosím berte na vědomí, že to,
co je odloženo mimo kontejner, není
svozová firma povinna vyvézt. Každý
z nás je zodpovědný za odpad, který vyprodukuje, a měl by přemýšlet
o tom, jak se jej, pokud možno ekologicky, zbaví. Odložení vedle kontejnerů ale není řešení.
Pravidelně se nám také stává, že
občané do kontejnerů určených na
trávu a listí vyhazují větve! Prosím
vás, nedělejte to, způsobujete tím
velké komplikace našim pracovní-

Postup prací na realizaci parku „Slza“ v Jiřičkově ulici
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kům technických služeb, kteří pak
v té hromadě trávy musejí větve vyhrabávat a třídit. Kontejnery jsou
řádně označené a na větve je určený
pouze kontejner na větve! Do kontejnerů na větve, ani vedle nich, NEPATŘÍ pařezy, které není možné štěpkovat, ty si musí každý zlikvidovat na
své náklady sám.
Děkujeme za pochopení.
Miroslava Stránská, starostka obce
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Postup prací na kulturním domě - zateplování stropu

Z 22. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 9. 3. 2021
formou videokonference
Při hlasování přítomno všech 9 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. Iva Smudková a Ing. J. Lexa
Ze zpráv na vědomí:
Daňové příjmy za únor 2021 činily 2,2 mil. Kč, což je stejně jako za
stejné období minulého roku. Od
počátku roku jsou příjmy meziročně
o 330 tis. Kč vyšší. Stav na účtech
obce k 28. 2. 2020 byl 51,0 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce, Včelná“ firmu Swietelsky stavební, s. r. o., IČ 48035599,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice s nabídkovou cenou
9.689.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Do výběrového řízení se

přihlásilo 5 firem, vítězná nabídka je
nejlevnější.

X Neschválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje územní studii Dlouhé role 2,
která bude použita i pro návrh nového územního plánu.
Výsledek hlasování: 2 hlasů pro (Ing.
Bc. K. Koktavý, JUDr. I. Rygálová) – 5
proti (Mgr. K. Feitl, Ing. I. Smudková, Ing. J. Lexa, M. Stránská, Ing. J.
Mandžukova) – 2 se zdrželi (M. Šlinc,
RNDr. I. Nesrovnal).
Z rozpravy: Návrhem územní studie chtěl žadatel změnit cca 800 m2
ploch soukromé zeleně na stavební
pozemek.

X Zastupitelstvo obce Včelná přijímá dar části pozemku parc.

č. 762/1 v k.ú. Včelná od…osobní
údaje vynechány…, a kupuje část
pozemku parc. č. 762/14 v k.ú.
Včelná za 1 Kč od…osobní údaje
vynechány…, za podmínek nabídky
obdržené obci dne 2. 3. 2021.
Výsledek hlasování: 3 hlasy pro
(RNDr. I. Nesrovnal, M. Šlinc, Ing. J.
Lexa) – 5 hlasů proti (JUDr. I. Rygálová, M. Stránská, Ing. I. Smudková,
Mgr. K. Feitl, Ing. Bc. K. Koktavý) – 1
se zdržela (Ing. J. Mandžukova).
Z rozpravy: Dar pozemku pod komunikací byl podmíněn změnou územního
plánu, proto nebyl přijat.
Podrobný zápis ze všech zasedání Zastupitelstva obce Včelná najdete na
webových stránkách www.vcelna.cz
v sekci Úřad  Obecní zastupitelstvo
 Zápisy ze zasedání.

Sčítání lidu 2021 – informace Českého statistického úřadu
Termín sčítání on-line na scitani.cz byl prodloužen: 27. 3. – 11. 5. 2021.
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se pomocí osobního
dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky fyzické osoby. Sčítací
formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.
Sčítání pomocí listinného formuláře: 17. 4. – 11. 5. 2021.
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, případně na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných poštách (nejblíže je pošta České Budějovice
7 v Rožnově). Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021 – PŘIPOMENUTÍ
Poplatky je též možno uhradit v hotovosti či platební kartou v kanceláři
OÚ, Husova 212 v úředních hodinách:
Po a St 7-12 a 13-17 hodin.

Místní poplatky za odpady a psy jsou
splatné do 30. dubna.
Pokud jste mezi čtvrtinou poplatníků, kteří zatím poplatky neuhradili,
připomínáme, že preferujeme platbu
na účet 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 emailem na ou@vcelna.cz.

Poplatek za odpady
Základní výše poplatku za komunální
odpad činí 650 Kč na osobu. Poplatek v této výši se platí i za všechny
byty, rodinné domy a rekreační objekty, v nichž není nikdo hlášen k pobytu.
Občané nad 70 let platí pouze 200 Kč
a občané nad 80 let 100 Kč. Věk se
posuzuje k 31. 12. 2020. Úlevu ve výši
400 Kč mohou uplatnit studenti, kteří
jsou ubytováni v místě studia mimo
obec.
Poplatek za psy
Výše poplatku ze psů je 400 Kč za
prvního psa a 500 Kč za každého dalšího psa téhož držitele.

U poplatníků starších 65 let jsou
sazby 70 Kč za prvního a 100 Kč za
každého dalšího psa. Věková hranice
se považuje za splněnou, pokud poplatník dosáhne věku 65 let kdykoli
v průběhu roku 2021. K poplatku se
přihlašují psi starší 3 měsíců.
Pokud si nejste jisti výší úhrady či
případnými nároky na osvobození, informujte se na obecním úřadě
na tel. 387 250 223 či na e-mailu
ou@vcelna.cz.
Více podrobností k poplatkům jsme
uvedli v lednovém zpravodaji, který je
k dispozici i na webových stránkách
www.vcelna.cz v sekci „Aktuálně >
Obecní zpravodaj“. Informace k poplatkům naleznete i v sekcích obecního
webu „Úřad > Poplatky“, případně „Úřad
> Vyhlášky a nařízení“.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Připomínáme informaci z minulého zpravodaje: Žádost o přijetí dítěte spolu
s povinnými přílohami je možno podat těmito způsoby:
1. do datové schránky školy (yabk3jk);
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý email!);
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu);
4. osobním podáním do schránky MŠ umístěné na plotě MŠ v termínu:
od 5. do 6. května 2021 do 14:00!;
5. Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak
se k žádosti nepřihlíží.
V případě nejasností ohledně zápisu nás kontaktujte na email ms@vcelna.cz
nebo na telefonním čísle 606 021 211. Kritéria k přijetí do MŠ a formuláře
ke stažení naleznete na stránkách školy – www.msvcelna.cz
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