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SLOVO STAROSTKY
můžete provádět v on-line formuláři na stránkách Ministerstva zdravotnictví
https://crs.uzis.cz/, příp. na telefonním čísle 1221.
Očkování by mělo pomoci ke snížení pacientů s vážným průběhem a výrazně snížit počty zemřelých s onemocněním COVID-19.
V prosinci Zastupitelstvo obce Včelná schválilo rozpočet na rok 2021. Na letošní rok jsou plánované investice ve výši kolem 36 mil. Kč. Kromě dokončení
rekonstrukce kulturního domu bychom měli s příchodem jara začít s budováním kanalizace a chodníku s přechodem pro chodce (právě probíhá výběrové
řízení na dodavatele) a velmi pravděpodobně zahájíme také výstavbu 5. třídy
mateřské školy, na kterou se budeme snažit získat dotaci ze státního rozpočtu.
Vážení spoluobčané,
nový rok 2021 začal podobně, jak
končil rok 2020 – stále jsme v nouzovém stavu, v nejvyšším stupni PES
a s přísnými opatřeními, která omezují
náš běžný život. Epidemie, která celý
svět zasáhla začátkem loňského roku,
stále není pod kontrolou. Světlem na
konci tunelu se zdá být VAKCÍNA,
kterou se nyní očkují hlavně zdravotníci v první linii. Následně by se měli
proočkovat zejména senioři, kteří
jsou tou nejvíce ohroženou skupinou.
Vláda připravila centrální rezervační
systém, kde je nyní umožněna registrace osob nad 80 let. Aby byla vakcína co nejúčinnější, je nutné dostat
dvě dávky s odstupem minimálně
21 dní (dle konkrétního výrobce vakcíny). Při rezervaci si tedy můžete
naplánovat rovnou i druhý termín.
Od února by pak měla být spuštěna
možnost rezervace pro všechny dospělé osoby, které budou mít zájem
se nechat naočkovat. Očkování je
DOBROVOLNÉ a je hrazeno pojišťovnou. Termíny pro očkování budou plánovány postupně dle věku, zdravotního stavu a zaměstnání. Rezervaci

Studie 5. třídy v zahradě MŠ

Věřme, že rok 2021 bude optimističtější a brzy se budeme moci setkat
na nějaké kulturní akci, kterou uspořádáme, jakmile to bude možné. Nezapomínejte se na sebe usmívat a buďte k sobě ohleduplní.
Miroslava Stránská, starostka obce

-
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Z 20. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 14. 12. 2020
formou videokonference
Při hlasování přítomno 9 zastupitelů: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta),
Mgr. K. Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova.
RNDr. I. Nesrovnal, JUDr. I. Rygálová a Ing. Iva Smudková

Ze zpráv na vědomí:
Všechna usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna.
Daňové příjmy za listopad 2020 činily 2,31 mil. Kč, což je o 145 tis. Kč
více než za stejné období minulého
roku. Od počátku roku je však stav
příjmů o 772 tis. Kč nižší oproti jedenácti měsícům roku 2019. Rozpočtové příjmy k 30. 11. byly naplněny
na 95 % (35,5 mil. Kč) a výdaje na
62,1 % (26,1 mil. Kč). Stav na účtech
obce k 30. 11. 2020 byl 48,4 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje smlouvu č. A – 3069/2020 o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021 pro obec Včelná
s Dopravním podnikem města České
Budějovice, a. s.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Předpokládaná úhrada za
rok 2021 činí 1.876.564 Kč. Částka je
nižší než v minulém roce, protože přibyla zastávka „Hrnčířská“ v Rožnově,
takže Včelné kalkulují méně kilometrů až od této zastávky.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 23 ke smlouvě o poskytování služeb s firmou FCC České Budějovice, s. r. o., IČ 25171941,
Dolní 1, České Budějovice.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Meziročně dochází ke zvýšení cen za likvidaci odpadu o cca 3 %.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje způsob prodeje nemovitostí v k.ú.
Včelná – pozemek parc. č. 101/1
a pozemek parc. č. 100, jehož součástí je budova č. p. 26, obálkovou
metodou s nejnižší možnou kupní

cenou stanovenou znaleckým posudkem č. 2765-12/2020 ze dne
6. 12. 2020 vypracovaným Pavlem
Balounem, a to ve výši 918.550 Kč.
Nemovitosti budou prodány zájemci, který obálkovou metodou nabídne nejvyšší kupní cenu. Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostce
obce uzavřít kupní smlouvu se zájemcem o koupi, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro – 2
proti (Ing. J. Mandžukova, M. Stránská) – 1 se zdržel (Mgr. K. Feitl).
Z diskuze: zastupitelé diskutovali
o způsobu přijímání nabídek a dalším
postupu při uzavírání smlouvy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní
cenu.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje úpravu v textové části návrhu
Územního plánu Plochy občanského
vybavení, Podmíněné přípustné využití – u parc. č. 81 a 82/1 bydlení ve
formě obecních bytů.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržela (Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: bylo nutné upravit text
v návrhu ÚP, aby bylo možné zrealizovat plánovaný záměr v rámci
rekonstrukce bývalé restaurace
U Petrů č. p. 23 - výstavbu obecních
bytů.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu využití pozemků parc.
č. 37/2 a 37/4 v k.ú. Včelná v návr-

hu Územního plánu na plochu veřejné zeleně (VZ).
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: pozemky ve vlastnictví
státu je možné bezplatně převést na
obec, pokud budou v ÚP vedeny jako
plochy veřejné zeleně.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce Včelná na rok 2021
členěný dle tříd jako schodkový s příjmy ve výši 30.429.952,08 Kč a výdaji
54.182.799,21 Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji ve výši 23.752.847,13 Kč
bude financován ze zůstatku hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro (M.
Stránská, M. Šlinc, Mgr. K. Feitl, Ing.
J. Lexa, JUDr. I. Rygálová) – 3 proti
(RNDr. I. Nesrovnal, Ing. J. Mandžukova, Ing. Bc. K. Koktavý) – 1 se zdržel
(Ing. I. Smudková).
Z diskuze: podrobná diskuze k rozpočtu proběhla na listopadovém jednání.
Návrh rozpočtu byl před schvalováním
řádně zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje neinvestiční příspěvek Mateřské
škole Včelná na rok 2021 ve výši
400.000 Kč.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
Včelná na roky 2022-2023.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 2 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal).
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příděl do sociálního fondu
obce Včelná na rok 2021 ve výši
200.000 Kč a rozpočet sociálního
fondu obce Včelná s příjmy i výdaji
ve výši 200.000 Kč.
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Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržel (RNDr. I. Nesrovnal).
Zastupitelstvo obce Včelná vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Včelná č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro –
2 proti (RNDr. I. Nesrovnal, Michal
Šlinc) – 1 se zdržel (Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: zastupitelé měli k dispozici vývoj nákladů za svoz odpadů, které se každoročně zvyšují. Probíhala
diskuze, zda občanům poplatky zvyšovat, případně o kolik.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů: V čl. 4 se
doplňuje odst. 2 tohoto znění: Za osobu starší 65 let se považuje osoba,
která dovrší věk 65 let kdykoli v prů-

běhu příslušného kalendářního roku.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Aktualizaci č. 1 Rozvojové strategie obce Včelná na období 20202025.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: starostka vysvětlila nutnost zahrnout rozšíření MŠ o 5. třídu
do Rozvojové strategie obce Včelná
z důvodu možnosti čerpání případné
dotace.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů: V čl. 4
odst. 1 písm. a) se sazba mění na
400 Kč a v čl. 4 odst. 1 písm. b) se
sazba mění na 500 Kč.
Zastupitelstvo obce Včelná vydává obecně závaznou vyhlášku obce
Včelná č. 5/2020, o místním poplatku ze psů.

Podrobný zápis ze všech zasedání
Zastupitelstva obce Včelná najdete na
webových stránkách www.vcelna.cz
v sekci Úřad  Obecní zastupitelstvo
 Zápisy ze zasedání.

Výsledek hlasování: 6 pro – 3 proti
(M. Stránská, JUDr I. Rygálová, Ing. J.
Lexa) – 0 se zdrželi.

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je plánován na začátek února.
S největší pravděpodobností bude
probíhat opět formou videokonference! Podrobnosti, jak se přihlásit
k jednání živě naleznete na webových
stránkách i na úřední desce.

POPLATKY ZA ODPADY A PSY V ROCE 2021
Na rok 2021 byly o stokorunu zvýšeny základní sazby poplatků za odpady i ze psů.
U seniorů však zůstávají sazby nezměněny.

ODPADY
Základní sazba .............................................................. 650 Kč
Občané od 70 let do 80 let ............................................ 200 Kč
Občané od 80 let ........................................................... 100 Kč
Studenti ubytovaní mimo bydliště ................................ 250 Kč
Poplatníci v domech, kam nezajede svozový vůz ....... 250 Kč
Věk 70 či 80 let se posuzuje k 31.12.2020.
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) poplatníky, 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 prokážou úhradou poplatku za komunální odpad v jiné obci,
 se prokážou nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka či správce
objektu o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci.
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PSI
Základní sazba první pes ............... 400 Kč
Základní sazba další pes ............... 500 Kč
Občané od 65 let první pes .............. 70 Kč
Občané od 65 let další pes ............ 100 Kč
Věková hranice se považuje za splněnou, pokud poplatník
dosáhne věku 65 let kdykoli v průběhu roku 2021.

Způsob úhrady – upřednostňujeme bankovní převod!
Splatnost místních poplatků za odpady a psy je do 30. 4. 2021.
Pro letošek zdůrazňujeme, abyste poplatky hradili přednostně bezhotovostně na účet obce Včelná u KB č. účtu:
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 e-mailem na ou@vcelna.cz.
Poplatky je též možno uhradit v hotovosti či platební kartou v kanceláři OÚ, Husova 212 v omezených úředních hodinách
P
7-12 a S
12-17 hodin. Předpokládáme však, že se mohou tvořit fronty nejen kvůli omezeným úředním
hodinám, ale i předepsaným dvoumetrovým rozestupům ve vestibulu OÚ.
Obecně závazné vyhlášky upravující místní poplatky jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách obce
www.vcelna.cz sekci „Občan a úřad“ > „Vyhlášky a nařízení“.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
V roce 2021 se budou plasty svážet NOVĚ každé první pondělí v měsíci namísto pátků. Každotýdenní svoz bioodpadů
bude rozšířen od června až do října. Jinak se četnost svozů ani svozové dny nemění.
Termíny svozů směsného odpadu:
Část obce nad tratí – 1x za 14 dní v pátek, lichý týden, přes léto týdně:
15. 1. , 22. 1. – 5. 2. , 19. 2. – 5. 3. , 19. 3. – 2. 4. , 16. 4. , 30. 4. – 14. 5. , 28. 5. – 4. 6. , 11. 6. , 18. 6. , 25. 6. – 2. 7. , 9. 7. ,
16. 7. , 23. 7. , 30. 7. – 6. 8. , 13. 8. , 20. 8. , 27. 8. – 3. 9. , 17. 9. – 1. 10. , 15. 10. , 29. 10. – 12. 11. , 26. 11. – 10. 12. , 24. 12.
Část obce pod tratí – 1x za 14 dní v pátek, sudý týden, přes léto týdně:
15. 1. , 29. 1. – 12. 2. , 26. 2. – 12. 3. , 26. 3. – 9. 4. , 23. 4. – 7. 5. , 21. 5. – 4. 6. , 11. 6. , 18. 6. , 25. 6. – 2. 7. , 9. 7. , 16. 7. ,
23. 7. , 30. 7. – 6. 8. , 13. 8. , 20. 8. , 27. 8. – 10. 9. , 24. 9. – 8. 10. , 22. 10. – 5. 11. , 19. 11. – 3. 12. , 17. 12. , 31. 12.
Termíny svozů bioodpadů:
Leden až březen, prosinec – 1x za měsíc, první čtvrtek v měsíci.
Duben, květen, listopad – 2x za měsíc, sudé týdny ve čtvrtek.
Červen, červenec, srpen, září, říjen – každý týden ve čtvrtek.
Termíny konkrétně: 4. 2. – 4. 3. – 8. 4. , 22. 4. – 6. 5. ,
20. 5. – 3. 6. , 10. 6. , 17. 6. , 24. 6. – 1. 7. , 8. 7. , 15. 7. , 22. 7. ,
29. 7. – 5. 8. , 12. 8. , 19. 8. , 26. 8. – 2. 9. , 9. 9. , 16. 9. , 23. 9. ,
30. 9. – 7. 10. , 14. 10. – 21. 10. , 28. 10. – 4. 11. , 18. 11. – 2. 12.
Pytle na plasty a pytle na nápojové kartóny jsou zdarma
k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.
Svoz vánočních stromků bude prováděn v měsíci lednu
pravidelně od všech stanovišť kontejnerů na papír a sklo.
K těmto stanovištím můžete stromky odstrojené odkládat.

Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
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