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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ačkoliv se to mnohým z nás zdá neuvěřitelné, další školní rok je
téměř u konce a děti čekají dva měsíce prázdnin. Asi bude řada
rodičů souhlasit, že je i pro nás tato doba vítaná změna, která nám
přináší úlevu od každodenních starostí kolem školy, kroužků,
zápasů, závodů, soutěží… a těšíme se na společnou dovolenou,
kde budeme s rodinou trávit více času a prožijeme nová
dobrodružství. Přeji vám, abyste vše přečkali ve zdraví a užívali si
léto a prázdninovou pohodu plnými doušky.
Pravděpodobně se také častěji během léta budou pohybovat děti na dětských
hřištích v obci. Chtěla bych znovu požádat rodiče, aby dohlédli na to, že se jejich
děti chovají dle návštěvního řádu a na hřiště si s sebou neberou např. míč, kolo,
koloběžky, skateboardy a neohrožují tak ostatní návštěvníky, nepoškozují herní
prvky či zaparkovaná auta v okolí.
Po návratu z cest budete možná překvapeni, jak se vzhled obce mění. Budou
totiž pokračovat stavební práce na cyklostezce a zateplování mateřské školy,
která bude mít nové veselejší barvy. K tomu v červenci přibyde ještě výstavba
parkoviště s 27 parkovacími místy před budovou MŠ, aby od září byl pohyb před
školkou bezpečnější. Věřím, že i přes některá dopravní omezení nakonec oceníte,
že se nám tu bude žít zase o něco lépe.
Asfaltové parkoviště před mateřskou školou

Budova MŠ

Pokud byste měli nějaké nápady nebo návrhy, kterými bychom se mohli začít
na obci zabývat, budu ráda, když se na mne nebo na kolegy ze zastupitelstva
obrátíte. Zároveň bych tímto chtěla poděkovat dětem, které na obecní úřad
donesly dvakrát během jednoho týdne dětské peněženky, které nalezly na cestě
z autobusové zastávky. Jsou uloženy v trezoru obecního úřadu a majitelé se o ně
mohou kdykoliv přihlásit.
Krásné léto všem.
Miroslava Stránská, starostka obce

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17. 6. 2019
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 7 zastupitelů. Byla přijata tato usnesení:
• Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019, kterým se navyšují
výdaje o 3.277.120 Kč. (6 pro – 0 proti – 1 se zdržel)
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Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 795/8 a 685/3 v k.ú.
Včelná o celkové výměře 5 m2 dle geometrického plánu č. 1504-189/2019. (7–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Obce Včelná za rok 2018 s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 13.202.356,87 Kč. (7–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018, jehož přílohou je
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. (7–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 701/1 o výměře
13 m2 za pozemek parc. č. 701/29 v k.ú. Včelná o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti Home
Port Real s.r.o. (7–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Parkoviště u mateřské
školy“ firmu STRABAG a.s., IČ 60838744, odštěpný závod České Budějovice, Provozní
jednotka České Budějovice, Planá 78, 370 01 České Budějovice s nabídkovou cenou
1.591.070,77 Kč bez DPH. (7–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o ochraně nočního klidu. (7–0–0)
Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostku obce k podání přihlášky do elektronické
dražby pozemku parc. č. 81 v k. ú. Včelná, jehož součástí je dům čp. 23, a pozemku parc. č. 82/1
v k.ú. Včelná a zapsaných na LV č. 85 u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště České
Budějovice, a ke složení dražební jistiny ve výši 900.000 Kč. (6–0–1)
Celý zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete zde:
https://www.vcelna.cz/obcan-a-urad/obecni-zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva

Provozní doba knihovny v době letních prázdnin:
pondělí 15-17 hodin
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Akce pořádané obcí Včelná
ZÁJEZD DO LÁZNÍ JOHANNESBAD – sobota 21. 9. 2019
Ve spolupráci s CK Máj pro vás i letos připravujeme zájezd
do německých lázní ve městě Bad Füssing. Tentokrát se můžete těšit
na termální lázně Johannesbad. Využít můžete 13 bazénů s léčivou termální
minerální vodou o teplotě 23-40 °C (bazén s vlnobitím, vulkanický bazén, bazén
s protiproudem, plavecký bazén…), vířivky, příjemné vodní masáže, parní saunu,
odpočinkové místnosti.
Léčebná voda velmi příznivě působí na revmatická onemocnění, na artrózu
a onemocnění kloubů, kyčlí, na bolesti páteře.
Pobyt v lázních je na 6 hodin. Saunový svět s 5-ti saunami, potní komorou
a ledovou jeskyní je za příplatek 6 EUR. Při cestě tam krátká zastávka v nákupním
středisku Aldi. Cena za dospělou osobu je 680 Kč, děti 3-14 let za 590 Kč.
Pro zájemce je možné zajistit i cestovní pojištění ve výši 24 Kč. Rezervujte si své
místo nejpozději do 31. 7. 2019. Počet míst je omezen!
Odjezd autobusu ze Včelné je plánován v 6:40 hod.

VÝSTAVA OBRAZŮ A MOZAIK
do neděle 30. 6. 2019

Jubilejní 20. výstavu výtvarných děl
našeho bývalého starosty pana Pavla Rožbouda
pořádanou obcí Včelná si můžete prohlédnout v zasedací místnosti
Obecního úřadu Včelná. VSTUP ZDARMA
Otvírací doba výstavy:
So – Ne 13–18 hod
Po – Pá 10–12 a 14–18 hod
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VÝZVA PRO OBČANY – KOMPOSTÉR ZDARMA
Obec Včelná nabízí svým občanům možnost přihlásit se k získání
zahradního kompostéru o objemu min. 1000 l zdarma.
V prvním čtvrtletí roku 2020 by měla být dle harmonogramu výzev OPŽP
vypsána dotace pro obce ve výši až 85 % na nákup kompostérů.
Cena jednoho kompostéru s požadovanou tloušťkou stěny 6-7 mm se
pohybuje okolo 4000 Kč s DPH. Předem zaregistrovaný občan Včelné získá
tento kompostér na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let (doba udržitelnosti)
a po uplynutí této doby mu bude převeden bezplatně do vlastnictví.
V tuto chvíli zjišťujeme zájem mezi občany s trvalým bydlištěm ve Včelné.
Každá rodina může získat 1 kompostér. Zájemci se mohou přihlásit
na obecním úřadě prostřednictvím emailu ou@vcelna.cz, telefonicky na čísle
387 250 223 nebo osobně, a to nejpozději do 30. 9. 2019. Je nutné uvést
jméno, ulici a telefonní číslo.
Na základě tohoto seznamu obec požádá o dotaci na příslušný počet
kompostérů po vyhlášení výzvy v roce 2020.
(Reálně je možné kompostér získat zhruba na jaře roku 2021.)
NEPROPÁSNĚTE MOŽNOST SE O KOMPOSTÉR PŘIHLÁSIT!
(kompostéry budou vydávány jen registrovaným občanům)
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