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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v průběhu května se epidemiologická situace natolik zlepšila, že vláda
přistoupila k rozvolňování přísných
opatření a postupně se vše otevírá.
Dětské hřiště v ul. Sokolovského je již
také přístupné. Tyto pozitivní zprávy
nám dávají určitou naději, že se snad
brzy vrátíme k normálnímu životu.
Pro ty, kteří by se chtěli naočkovat,
byla aktuálně otevřena registrace pro
věkovou skupinu 40+.
Zahájili jsme I. etapu stavby kanalizace a chodníku podél tř. 5. května
od ul. Na Vyhlídce směrem ke křižovatce s ul. Nádražní. Doprava kolem
stavby bude řízena kyvadlově pracovníky firmy. Poslední úsek k přejezdu
budeme moci dokončit až v době
výluky vlaků, která je plánovaná od
17. září. Policie nás bohužel s omezením dopravy nepustila ke kolejím
v době provozu trati.
Dokončuje se park „Slza“ v nové zástavbě pod tratí a liniová výsadba zeleně a trvalkových záhonů na druhé
straně tř. 5. května, která však dopravu nijak neomezí.

Na posledním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že bude
zahájena výstavba 5. třídy mateřské školy, která bude umístěna jako
samostatný objekt na zahradě MŠ.
Vše máme připraveno, proto bude
tato stavba zahájena neprodleně po

uplynutí všech lhůt pro výběrové řízení. Na tuto investici jsme podali
žádost o dotaci z Ministerstva financí, kde je možné získat příspěvek ve
výši až 90 % z uznatelných nákladů.
Nová třída by měla být dokončena do
30. 11. 2021.

I v tomto čísle se zmíním o stavbě
Jižní tangenty. Informace z minulého
zpravodaje, kde byl zmíněn zákaz vjezdu cyklistů na nový obchvat v průběhu
stavby, vyvolala mezi vámi občany
značnou vlnu nevole. Psali jste nejen
mně, ale i panu hejtmanovi. V tu dobu
jsme již v rámci kontrolních dnů a na
jednáních se stavební firmou a zástupci kraje hledali řešení, jak cyklistům cestu skrz stavbu umožnit. Věřím,
že se nám podaří najít kompromis,
který bude vyhovovat všem.
V poslední době přibývá dotazů,
kdy se začnou vydávat kompostéry,
o které jsme jako obec žádali v rám-

ci svazku obcí Blanský les – podhůří.
Dle smlouvy by měly být kompostéry
do jednotlivých obcí dodány do konce
června. V červenci bychom tedy mohli kompostéry začít vydávat. Podrobnější informace přineseme v příštím
čísle zpravodaje.
Na závěr bych chtěla upozornit, že
30. 4. uplynula lhůta pro zaplacení
poplatků za odpady a psy. Stále však
evidujeme zhruba 10 % občanů, kteří poplatky neuhradili. Prosím učiňte
tak co nejdříve. Děkujeme.
Miroslava Stránská,
starostka obce
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Z 23. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 8. 4. 2021
formou videokonference
Přítomno 8 zastupitelů z 9: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta), Mgr. K. Feitl
(místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, Ing. J. Mandžukova, JUDr. I. Rygálová
a Ing. Iva Smudková. Omluven: RNDr. I. Nesrovnal

Ze zpráv na vědomí:
Daňové příjmy za březen 2021 činily
2,13 mil. Kč, což je o 268 tis. Kč méně
než za stejné období minulého roku.
Za první čtvrtletí byly příjmy meziročně o 62 tis. Kč vyšší. Stav na účtech
obce k 31. 3. 2020 byl 52,0 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vyúčtování plnění závazku veřejné
služby v přepravě cestujících za rok
2020 s doplatkem Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s.
ve výši 122.752 Kč.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Dopravnímu podniku v důsledku pandemie prudce klesly tržby,
proto se zvýšila ztráta dopravce na 1
přepravní kilometr. Ve vyúčtování za
minulý rok se to projevilo navýšením
požadované úhrady o 122 tisíc korun.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 570/11
v k.ú. Včelná paní…osobní údaje vynechány… o výměře cca 32 m2 za cenu
obvyklou 350 Kč/m2.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržel.
Z rozpravy: Jedná se o zatravněný pozemek před vjezdem žadatele.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Včelná za rok 2020 se zlepšeným
výsledkem hospodaření (ziskem) ve
výši 122.478,24 Kč. Celý zisk bude
převeden do rezervního fondu Mateřské školy Včelná.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Obce Včelná za
rok 2020 s kladným výsledkem hospodaření dle výkazu zisku a ztráty ve
výši 15.130.144,70 Kč.

ně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Poznámka: Dotační podpora je možná až do výše 90 % uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
Rekonstrukci kulturního domu upravující termín plnění díla.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržela.
Z rozpravy: Termín dokončení stavby se posouvá o dva měsíce do
30. 6. 2021, a to z důvodu koronavirové pandemie a nepříznivého počasí.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu
5. třídy MŠ, jejíž povinnou přílohou
je investiční záměr, v rámci programu Ministerstva financí 298D23 –
Podpora obnovy a rozvoje materiál-

Z 24. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 10. 5. 2021
formou videokonference
Přítomno 7 zastupitelů z 9. Omluveny JUDr. I. Rygálová a Ing. Iva Smudková.
Ze zpráv na vědomí:
Daňové příjmy za duben 2021 činily
1,39 mil. Kč, což je o 28 tis. Kč méně
než za stejné období minulého roku.
Od počátku roku jsou příjmy meziročně o 34 tis. Kč vyšší. Stav na účtech
obce k 30. 4. 2020 byl 50,0 mil. Kč.
Schválená usnesení:

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020,
jehož přílohou je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2020, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
dodavatele veřejné zakázky „Novostavba 5. třídy Mateřské školy Včelná“ firmu PRADAST, spol. s r. o., IČ
60826053, nám. Přemysla Otakara II.
10/6, České Budějovice 1, s nabídkovou cenou 6.868.686,25 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
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proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Z tří nabídek byla výběrovou komisí doporučena ke schválení
ta nejlevnější. Po aktuálně proběhlém
přijímacím řízení do MŠ je zřejmé, že
bez výstavby 5. třídy by nebylo možné
přijmout 10 až 22 dětí, v závislosti na
stanovení maximálního počtu dětí ve
třídách. Stavba by měla být dle návrhu
smlouvy o dílo hotová do 30. listopadu.

Z rozpravy: Svazek obcí potřebuje
přechodně nákup zafinancovat, než
dostane dotaci. Do obcí by měly být
kompostéry dodány do konce června.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
odkup části pozemku parc. č. 701/25

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci svazku obcí Blanský les – podhůří na nákup kompostérů ve výši
800.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.

v k. ú. Včelná o výměře 101 m2 (v GP
nově označeno jako parc. č. 701/35)
za 1 Kč od společnosti HOME PORT
REAL, s. r. o., IČ 28084781, U Pily 636,
České Budějovice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Developer dvojdomu předává obci přístupovou komunikaci
k domu. Zřízená parkovací stání si
ponechá ve vlastnictví.
Podrobný zápis ze všech zasedání
Zastupitelstva obce Včelná najdete na
webových stránkách www.vcelna.cz
v sekci Úřad  Obecní zastupitelstvo
 Zápisy ze zasedání.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
V těchto dnech policie vyšetřuje podezření na otravu několika psů v horní části obce „Na Hraničkách“.
Jeden pes musel být bohužel utracen. Buďte prosím obezřetní!

MŠ VČELNÁ
Mateřská škola Včelná
přijme účetní na částečný úvazek.

Více informací na telefonu
606 021 211

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ

MŮŽEŠ VOLAT NA TELEFON:

Věříme, že už brzy se situace dostane do normálu a proto fotbalový oddíl SK Včelná pořádá již nyní
nábor mladých fotbalistů. Pokud máš rád tento sport, chceš mít pohyb minimálně dvakrát v týdnu, chceš zažít kolektivní radost z úspěchu a také sdílet společné neúspěchy, tak přijď mezi nás.
Můžeš si vyzkoušet trénink s našimi certifikovanými trenéry, vidět zázemí našeho klubu, které je
na velmi slušné úrovni a poznat naše nejmenší fotbalisty. Tréninky jsou dle jednotlivých kategorií
pondělí, úterý, čtvrtek, vždy od 17:00 hodin na hřišti SK Včelná.
Ročníky 2012 a mladší:
Jiří Čaloun: 723 301 617
Ročníky 2010 - 2011:
Lukáš Matoušek: 720 954 779
Ročníky 2009 – 2008:
Roman Zajíček: 606 765 145
Ročníky 2007 a starší:
David Gasseldorfer: 725 782 208
Těšíme se na vás.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť 
Za SK Včelná – oddíl kopané
Roman Zajíček, předseda oddílu

INZERCE
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OSIVA BORŠOV, spol. s r. o.
hledáme nové kolegy na pozice:
TECHNIK – ÚDRŽBÁŘ
26 000 – 31 000 Kč/měsíc
PRACOVNÍK VE VÝROBĚ
24 000 – 29 000 Kč/měsíc

SEZÓNNÍ NABÍDKA PRODEJNY CENTRUM
Prodejna Centrum – smíšené zboží u Obecního
úřadu Včelná nabízí mimo běžný sortiment

Zahrada:
kytky (muškáty, letničky, sazenky aj.)
substráty, semena, hnojiva, postřiky apod.
d.
bazénová chemie.
Hračky letní:
míče, nafukovačky, potřeby na pískoviště
a koupání.
Děkujeme za Vaši návštěvu

Tel. 387 250 213

Místo pracoviště:
Průmyslová 245, 373 82 Boršov nad Vltavou
Práce na plný úvazek.
Pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Bonusy / prémie, příspěvek na stravování, 13. plat.
Nástup možný ihned (nebo dle dohody).
Více informací k nabízeným pozicím na:
www. osivaborsov.cz

Kontakt:

Ing. Jaroslav Hampl | 724 862 441
hampl@osivaborsov.cz

www.izolcentrum-cb.cz

OD DUBNA MÁME OTEVŃENO I V SOBOTU
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