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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu, počasí je opravdu letní, někteří již stihli
odjet na dovolenou, jiní se na ni teprve chystají. Děti si užívají zaslouženého volna od školních povinností
a vychutnávají si léto plnými doušky.
Mají spoustu nových zážitků, možná
i nové kamarády a načerpávají novou
energii.
I v průběhu léta pokračujeme na
stavbě nové kanalizace, která probíhá
dle harmonogramu a stavební práce
budou dokončeny do 22. 8. 2022.
Avšak o pár dní později, konkrétně
od 26. 8. 2022 bude zahájena opětovná uzavírka obchvatu kolem Jižní
tangenty, tj. bude přerušeno přímé
spojení mezi Včelnou a Rožnovem,
a to kvůli přepojení železniční trati na
nové železniční mosty. Jihočeský kraj
připravuje informační leták s veškerými podrobnostmi, který již brzy dostanete do schránek. Tou nejdůležitější
zprávou je, že objízdná trasa bude
podstatně komfortnější, než tomu
bylo loni, neboť na silnici E55 bude
zprovozněn kruhový objezd a také
napojení na tangentu, které řidiče

navede zpět na Lidickou třídu. Touto
trasou bude jezdit i veškerá autobusová doprava. Pro cyklisty je pak při-

pravena bezpečnější trasa přes Nové
Roudné. Toto omezení bude trvat do
13. 9. 2022.

Objízdná trasa pro auta a MHD

Objízdná trasa pro cyklisty

Další důležitou informací je, že od
1. 7. 2022 firma FCC České Budějovice otevřela nový Sběrný dvůr na letišti v obci Planá a bylo dohodnuto, že
i občané Včelné sem budou moci vozit
velkoobjemové, nebezpečné, stavební
a jiné odpady, aby nemuseli jezdit až
na Švábův hrádek. Máme to nyní tedy
o poznání blíže, jen asi 4 km. Příjezd
je přímo hlavní branou letiště, kolem
vystaveného MIGu. Množství odpadu

by mělo odpovídat produkci z domácnosti, tedy do jednoho přívěsného
vozíku za auto měsíčně. Dále budou
pokračovat i mobilní svozy velkoobjemového odpadu přímo ze Včelné, tak
jak tomu bylo dosud – vždy na jaře
a na podzim.
Přeji vám krásný zbytek léta.
Miroslava Stránská, starostka obce
(Naše Včelná)

Areál nového sběrného dvora
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v termínu:
pátek 23. září od 14 do 22 hodin
sobota 24. září od 8 do 14 hodin.
Pravděpodobné druhé kolo senátních voleb se uskuteční:
pátek 30. září od 14 do 22 hodin
sobota 1. října od 8 do 14 hodin.
Včelná tvoří jeden volební okrsek a volební místností je Kulturní centrum Včelná, tř. 5. května č. p. 34.

OBECNÍ VOLBY

SENÁTNÍ VOLBY

Pro volby do Zastupitelstva obce Včelná požádaly o registraci tři volební subjekty (dle abecedy):
Naše Včelná, Sportovci Včelná, Včelná pro všechny.

Naše obec se sice nachází v okrese České Budějovice, ale
příslušný senátní obvod je Český Krumlov.

Hlasovací lístky voliči obdrží nejpozději do úterý 20. září.
V případě, že vám nebudou volební lístky doručeny do této
doby, oznamte to obecnímu úřadu. Spolu s hlasovacími lístky obdržíte i letáček s informacemi o způsobu provedení
hlasování ve volební místnosti.
Lze volit třemi způsoby:
1. Volit jednu volební stranu. Volič označí křížkem jediné
políčko – u názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům, jak jsou uvedeni na lístku. Označí-li volič více než
jednu stranu, jeho hlas je neplatný!
2. Volit různé kandidáty různých stran. Volič vybrané kandidáty z různých stran označí křížkem a označit jich
může tolik, kolik je volený počet zastupitelů, tedy v naší
obci devět. Pokud volič označí více než devět kandidátů,
hlas je neplatný!
3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu. Volič vybere jednotlivé kandidáty a zaškrtne políčko před jejich
jménem a zároveň označí i jednu stranu. Dá tak hlas
zčásti konkrétním lidem a zbytek kandidátům zvolené
strany do stanoveného počtu zastupitelů.

SPOLEČNÉ INFORMACE
V případě poškození, znehodnocení nebo ztráty volebních
lístků může volič požádat o vydání nového hlasovacího lístku
přímo ve volební místnosti.
Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem a alespoň v druhý den
voleb musí dosáhnout věku minimálně 18 let.
Doporučujeme voličům, aby si s předstihem zkontrolovali
správnost údajů a dobu platnosti osobních dokladů.
Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k hlasování ve volební místnosti, mohou požádat volební komisi o návštěvu s přenosnou volební schránkou v místě svého bydliště.
Žádost o návštěvu oznamte obecnímu úřadu přede dnem voleb
na tel. 387 250 223, nebo v dny voleb na mobil 602 191 897.

V senátních volbách má každý z kandidátů vlastní hlasovací lístek. Proto se nevyužívá žádné kroužkování ani křížkování kandidátů a stačí vložit do obálky hlasovací lístek
jednoho vybraného kandidáta.
Pokud se v době senátních voleb nebudete nacházet přímo v místě trvalého bydliště, můžete si zažádat u zdejšího
obecního úřadu o vydání voličského průkazu. Na jeho základě lze potom uskutečnit volbu i v jiné volební místnosti,
ovšem pouze v rámci daného volebního obvodu.
Zažádat je možné osobně, písemně s úředně ověřeným
podpisem (při ověření máte nárok na osvobození od poplatku) nebo prostřednictvím datové schránky. Písemná
a elektronická žádost musí být doručena úřadu nejpozději
do sedmi dnů před termínem voleb, osobně lze zažádat
ještě dva dny před volbami. Obecní úřad předá voliči voličský průkaz buď osobně, případně osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči
zašle na jím v žádosti udanou adresu.
Voliči žijící v zahraničí se potom mohou obrátit na zastupitelský úřad, u něhož jsou zapsáni do zvláštního seznamu
voličů. S voličským průkazem vydaným zastupitelským
úřadem potom mohou volit v kterémkoli volebním obvodu
na území ČR, ve kterém byly senátní volby vyhlášeny.
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PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Se vzrůstajícími cenami energií se stává stále aktuálnějším státní příspěvek na bydlení. Byť nárok na něj má asi 16 % domácností, jen čtvrtina z nich jej využívá. Půl milionu domácností nárok má, ale o příspěvek nežádá. Většinou proto, že nemají dost
informací, zdá se jim to administrativně složité, nebo se stydí při představě, že stojí
někde frontu na „sociálce“. Příspěvek se však dá vyřídit i bez jakéhokoli běhání po
úřadech, pouze elektronickou cestou. Základní informace se dozvíte z tohoto článku.
Příspěvek na bydlení je dávkou
státní sociální podpory, která je určená k plošné podpoře rodin i jednotlivců s nižšími příjmy. Důležité je,
že se nesledují žádné jiné majetkové
poměry žadatele než měsíční příjem.
Není to tedy dávka v hmotné nouzi,

u které by vás mohla navštívit „sociálka“ a zjišťovat, jak máte zařízenou
domácnost.
Jak zjistit, zda na příspěvek máte
nárok? Naučíme vás učinit si alespoň základní představu, zda by nárok mohl vzniknout. Na to není tře-

ba mnoho údajů a dá se to provést
„od stolu“.
V druhém kroku si pak můžete vše
propočítat detailně. K tomu ale již potřebujete znát částky úhrad za bydlení
za minulé čtvrtletí a jiné informace, což
vyžaduje trochu hledání a trpělivosti.

Pro základní představu potřebujete znát jen čistý měsíční příjem rodiny a státem určené normativní náklady na bydlení.
V nejtypičtějším případě bydlení ve Včelné ve vlastním domě jsou normativní náklady v roce 2022 stanoveny takto: při 1
osobě v domácnosti… 6 232 Kč, při 2 osobách… 8 432 Kč, při 3 osobách… 11 561 Kč, při 4 a více osobách… 14 368 Kč.
Tuto částku porovnáte s 30 % průměrného měsíčního čistého příjmu vaší rodiny (zjišťuje se z uplynulého čtvrtletí). Za
příjem se kromě mzdy považují například i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Dva typické příklady:
1. Dva dospělí a dvě děti ve vlastním domě
Čistý měsíční příjem manžel 25 000 Kč, manželka 15 000 Kč, tedy celkem 40 000 Kč.
30 % ze 40 000 Kč je 12 000 Kč.
Normativní náklady na bydlení čtyřčlenné rodiny jsou 14 368 Kč.
Protože 30 % průměrného čistého příjmu nestačí na pokrytí normativních nákladů na bydlení, vypadá to,
že by nárok mohl vzniknout a mohlo by to být až 14 368 – 12 000 = 2 368 Kč.
2. Dva senioři ve vlastním domě
Důchod manžel 16 000 Kč, důchod manželka 13 000 Kč, tedy celkem 29 000 Kč.
30 % z 29 000 Kč je 8 700 Kč.
Normativní náklady na bydlení dvojčlenné rodiny jsou 8 432 Kč.
Protože 30 % průměrného čistého příjmu pokryje normativní náklady na bydlení (8 700 > 8 432), nárok
nevznikne.
Hrubou představu tak již máte. Pokud vám vyšlo, že by nárok mohl vzniknout, je třeba ještě ověřit, zda vaše skutečné
náklady na bydlení jsou stejné nebo větší než ty normativní. Pak nárok určitě vznikne. Pokud jsou vaše náklady menší než
normativní, musíte s vašimi příjmy porovnávat skutečné náklady.
Skutečné náklady na bydlení v rodinném domě se typicky skládají z těchto položek: Nájemné, elektřina, plyn, pevná
paliva, vodné, stočné, odpady. V případě bydlení ve vlastním se místo nájemného započítává státem stanovená částka
„srovnatelných nákladů“, která je: pro 1 osobu… 2 240 Kč, pro 2 osoby… 3 065 Kč, pro 3 osoby… 4 008 Kč, pro 4 a více
osob… 4 834 Kč. U pevných paliv se výjimečně nepočítají vámi uhrazené částky, ale státem stanovený paušál: na 1 osobu… 802 Kč, na 2 osoby… 1 097 Kč, na 3 osoby… 1 435 Kč, na 4 a více osob… 1 773 Kč.
Za náklad na bydlení se nepovažují splátky hypoték.
Příklad přesného zjištění měsíčních nákladů na bydlení u 4-členné rodiny z příkladu 1 výše:
Srovnatelné náklady s nájmem 4 834 Kč (státem určeno, viz předešlý odstavec)
Elektřina
5 000 Kč (měsíční záloha, z faktury dodavatele)
Plyn
4 300 Kč (měsíční záloha, z faktury dodavatele)
Vodné a stočné
600 Kč (měsíční záloha, z faktury dodavatele)
Odpady
300 Kč (pokud jste za ně platili v rozhodném čtvrtletí, jinak nic)
CELKEM

15 034 Kč
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Závěrem
Pokud na příspěvek máte nárok, jeho výše je rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 30 % z vašich příjmů. Pokud
tedy v budoucnu dojde k dalšímu dramatickému nárůstu cen energií a stát jej bude chtít částečně kompenzovat příspěvkem na bydlení, bude pravděpodobně zvyšovat částky normativních nákladů, což bude třeba sledovat ve sdělovacích
prostředcích.
•

V případě zájmu můžeme příště přinést informace, jak a kam žádost o tento příspěvek podat bez návštěvy úřadů a jaké
dokumenty je třeba doložit.
- FM -

POZVÁNKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme do naší Mateřské školy, kde se bude konat

SCHŮZKA NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ
které nastoupí do naší školky od 1. září 2022 a v průběhu roku 2022/2022
Termín:
v úterý 23. 8. 2022 v 14 00 hodin
Místo:
Mateřská škola Včelná, třída Broučci
Program: Informace o zařazení dětí do tříd,
adaptace dětí, co děti do školky potřebují, co by měly umět při nástupu,
organizační informace ohledně stravy a „školného“
Přítomny budou třídní učitelky, vedení MŠ a vedoucí školní jídelny.
Prosím přineste s sebou vyplněnou přihlášku ke stravování a souhlas k inkasu.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme

AKCE OBCE VČELNÁ
Letní kino na kolečkách – sobota 3. 9. 2022 po setmění cca od 20:15
První zářijovou sobotu vás zveme na první promítání letního kina přímo ve Včelné, přijede k nám kino
na kolečkách a promítat se bude český film Známí neznámí – opravdu potřebujete vědět všechno?
V hlavních rolích – Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofman, Tomáš Měcháček a další. S sebou budete potřebovat piknikové posezení – deky s sebou. Drobné občerstvení bude také zajištěno.
Vstupné 120 Kč. Spodní hřiště SK Včelná

AKCE SPOLKU VČELŇÁCI
LOUČENÍ S LÉTEM – sobota 10. 9. 2022
Zveme vás na další ročník akce nazvané Loučení s létem, kde můžete
ochutnat různé druhy piv, chybět nebude ani občerstvení nebo živá kapela.
Těšíme se na vás na spodním hřišti SK Včelná od 16:00.
Hledáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomoci na těchto akcích. Ozvěte se prosím na číslo 602 114 576 nebo na info@vcelnaci.cz. Děkujeme.

INZERCE
Hledáme brigádníka na osobní vozidlo (sk. B) pro zajištění víkendových pravidelných
i mimořádných jízd v týdnu. Přidělené vozidlo doma. Smlouva na DPP. Ideální pro
aktivní seniory či ženy na MD.
Na nárazovou výpomoc uvítáme brigádníky na autobus. V případě dlouhodobější
spolupráce přidělený autobus a benefity dle dohody. Více informací v kontaktu.

Více informací na
stibus@stibus.cz

602 975 799
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