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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
léto máme v plném proudu,
a i v těchto prázdninových týdnech to
v naší obci docela žije. Po čtyři týdny
u nás probíhaly příměstské letní tábory pro děti různých věkových kategorií organizované sdružením Čtyřlístek. Střídavě po týdnech se konaly na
zahradě za obecním úřadem a v jedné ze tříd v mateřské škole. Ohlasy
byly velmi pozitivní a jsem moc ráda,
že obec mohla tuto novou aktivitu
v naší obci podpořit.
Rušno bylo v poslední době také
na tř. 5. května, kde probíhala a stále
probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně autobusové zastávky a přechodu pro chodce.
Doprava byla značně komplikovaná
výkopovými pracemi a místy se tvořily kolony. Nyní se však dokončují
úpravy povrchu a do 20. 8. by mělo
být v této části hotovo. Pokračovat
budeme moci až při výluce vlaků, která začne 17. 9. To bude zahájena poslední etapa od ulice Na Vyhlídce až
k železničnímu přejezdu.
Výluka vlaků souvisí s výstavbou
Jižní tangenty, která bude vyžadovat

i úplnou uzavírku přímé cesty ze Včelné do Rožnova po dobu 10 dnů. V termínu 28. 9. – 7. 10. 2021 bude pro
veškerou dopravu včetně autobusů
uzavřen provoz do Č. Budějovic! Podrobnosti k této uzavírce a možnosti
náhradní dopravy naleznete dále ve
zpravodaji. Provizorní cyklostezka
se buduje současně s obchvatem pro
ostatní dopravu a měla by být zprovozněna v průběhu září, avšak ani
pro cyklisty nebude umožněn průjezd
v době desetidenní uzavírky.
Stavební práce v kulturním domě
byly ukončeny. Pokračují práce truhlářské, instalace doplňků, zařizovacích předmětů a terénní úpravy. Na
konec srpna je plánovaná kontrolní
prohlídka ze stavebního úřadu pro
zahájení zkušebního provozu. Pokud
vše dopadne podle plánu, znovuotevření kulturního domu proběhne
v sobotu 11. 9. 2021. Novým provozovatelem baru v kulturním domě
bude Ing. Jan Krob z Fine Food Academy, který se jako jediný přihlásil
do výběrového řízení a splnil všechny podmínky. Navíc by do kulturního
domu rád přinesl kvalitní gastronomii
a další kulturní akce.
Jelikož zastupitelstvo schválilo
zhotovitele rekonstrukce obecního
úřadu – firmu Demostav, s. r. o., bude
v průběhu září zahájena další modernizace veřejné budovy. Zahájili jsme
přípravy na velké stěhovaní celého
objektu a je před námi opět spoustu práce, ale těšíme se na výsledek.
Aktuální informace k provozu obecního úřadu a knihovny budeme zveřejňovat na webových stránkách obce
www.vcelna.cz. Plánujeme, že od

13. 9. 2021 bude kancelář obecního
úřadu fungovat v nových prostorách
kulturního domu. Před samotnou rekonstrukcí bude provedena demolice
sousedního objektu rodinného domu.
V neposlední řadě musím zmínit
i to, že nám někdo ve středu 4. 8.
v brzkých ranních hodinách opět podpálil knihobudku. Je to neuvěřitelné
a opravdu hodně smutné, že někomu
dělá radost ničit tento krásný projekt,
který mnoho našich občanů využívá
a do knihobudky pravidelně chodí si
knihy půjčovat nebo tam ukládat svoje knihy pro druhé. Zkusíme do třetice
knihobudku obnovit, avšak tentokrát
pod „dohledem“ kamery. Pokud byste
si vzpomněli, že jste tu noc zaznamenali něco neobvyklého, příp. že jste viděli, kdo se tam kolem budky pohyboval, ozvěte se prosím na obecní úřad.

Krásný zbytek léta všem. Školákům
pak přeji úspěšné vykročení do nového školního roku, a hlavně již trvalý
návrat do školních lavic.
Miroslava Stránská, starostka obce
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OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU KVŮLI REKONSTRUKCI BUDOVY OÚ
Z důvodu stěhování obecního úřadu do provizorních prostor v kulturním domě bude velmi omezena funkčnost obecního
úřadu v termínu 30. 8. až 10. 9. 2021.
Prosíme občany, aby v tuto dobu vyřizovali jen nejnutnější agendu, kterou nemohou vyřídit později či na jiných úřadech
(např. přihlášení k trvalému pobytu). K vyřízení nezbytných úkonů prosíme volejte předem na tel. 723 441 880 a domluvte se s konkrétním úředníkem na termínu návštěvy.
K ověřování podpisů či vyhotovování výpisů z evidencí CzechPOINT můžete po dobu stěhování využít jiných obecních či
městských úřadů v okolí:
OÚ Boršov nad Vltavou, Obecní 52, tel. 720 935 953
(vzdálenost 2 km, parkování zdarma před úřadem, od zastávky MHD 650 m)
Úřední hodiny: PO + ST 7:00-12:00 a 13:00-17:00
OÚ Kamenný Újezd, Náměstí 220, 2. patro, tel. 387 998 204, 387 998 500
(vzdálenost 3 km, parkování zdarma vedle úřadu, dostupné linkovými autobusy)
Úřední hodiny: PO + ST 7:30-11:30 a 12:30-17:30
PÁ
7:30-11:30
MM České Budějovice, tel. 386 801 111
(vzdálenost 7 km, parkovné 10-30 Kč/půlhodina, od zastávky MHD 500 m)
Úřední hodiny: PO + ST 8:00-17:00
PÁ
8:00-11:30
V Kulturním domě na adrese tř. 5. května 34, ve společenské místnosti v 1. patře, bude obecní úřad fungovat asi jeden
rok. Po rekonstrukci budovy OÚ v Husově ulici se tam úřad v roce 2022 opět navrátí.

STAŇTE SE ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zájemci o práci v okrskové volební komisi starší 18 let se mohou
hlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky na čísle 387 250 223, anebo emailem na ou@vcelna.cz do 8. 9. 2021.
Odměna členů okrskové volební komise je ve výši 1800 Kč pro řadového člena,
2200 Kč pro předsedu komise a 2100 Kč pro místopředsedu.
Bližší informace jsou zveřejněny v aktualitách na webové stránce www.vcelna.cz,
nebo je poskytneme na výše uvedeném telefonním čísle.

Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 29. 6. 2021
Přítomno 8 zastupitelů z 9: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta),
Mgr. K. Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, JUDr. I. Rygálová,
Ing. I. Smudková, RNDr. Nesrovnal (přišel později)
Omluvena: Ing. J. Mandžukova
Ze zpráv na vědomí:
Daňové příjmy za květen 2021 činily
1,93 mil. Kč. Od začátku roku je stav
příjmů +687 tis. Kč oproti roku 2020.
Stav na účtech obce k 31. 5. 2021 byl
47,9 mil. Kč.

Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schválilo
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci kulturního domu.
Hlasování: 7 hlasů pro – 0 proti – 0
se zdrželi.
Z rozpravy: v dodatku je řešeno na-

výšení ceny díla o vícepráce ve výši
1.050.934,73 Kč bez DPH. V souvislosti s tím byli zastupitelé informováni, že v rámci hledání úspor byla s daňovým poradcem nalezena možnost
uplatnit odpočet DPH ve výši 49 %,
čímž se celkové náklady obce sníží

OBČAN A ÚŘAD

3 | ZPRAVODAJ OBCE VČELNÁ

o 1,9 mil. Kč. Obec navíc uspěla se
žádostí o dotaci z Krajského investičního fondu, byl schválen finanční
příspěvek ve výši 6 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Kanalizaci a úpravu chodníku s přechodem
pro chodce Včelná s firmou Swietelsky
stavební, s. r. o., České Budějovice.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Dodatek upravuje prodloužení termínu dokončení vzhledem
k tomu, že Policie ČR neumožnila
přiblížení se stavbou k vlakovému
přejezdu dříve, než bude výluka
vlaků, která je plánována na období
od 17. 9. do 7. 10. 2021.

ské soustavy obce má firma Čevak
nejlepší předpoklady k provedení prací
a montáži specifických armatur v souladu s technickými požadavky, má zajištěné odborné i stavební kapacity. Zadání
zakázky rekonstrukce správci zařízení
zjednoduší přejímací řízení a eliminuje
riziko zdlouhavých reklamačních řízení
s dodavatelem, což by mohlo narušit
plynulou dodávku vody do obce.
Byl předložen podrobný položkový rozpočet s celkovou cenou
666 260 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Jedná se o druhou etapu
rekonstrukce vodojemu, ze kterého
jsou zásobovány pitnou vodou všechny domácnosti ve Včelné.

Zastupitelstvo obce Včelná v souladu
s čl. IV. 9. vnitřní směrnice č. 2/2018
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu schvaluje zadání veřejné zakázky ‚Rekonstrukce vodojemu – II.
etapa‘ přímo jednomu dodavateli –
firmě Čevak, a. s., IČ 60849657, Severní 8, 370 10 České Budějovice.
Jako odborný správce vodohospodář-

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek Jihočeskému kraji na
výstavbu dočasné náhradní cyklostezky v rámci stavby Jižní tangenta
ve výši 300.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Obci se podařilo vyjednat
s krajem výhodné podmínky. V rámci

stavby Jižní tangenty bude zvýšena
kapacita kanalizačního potrubí a bude
také upravena příslušná šachta, které
jsou ve vlastnictví obce. Na základě
tohoto zastupitelé souhlasili s příspěvkem na provizorní cyklostezku.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje začlenění obce Včelná do destinační společnosti NovohradskoDoudlebsko, z. s.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje finanční dar moravským obcím
postiženým tornádem v celkové výši
500.000 Kč a pověřuje starostku
obce uzavřením příslušných darovacích smluv a zasláním prostředků
na transparentní účty obcí k tomuto
účelu zřízené. Zároveň pověřují starostku k provedení odpovídajícího
rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdržela.
Z rozpravy: Přítomní zastupitelé jednohlasně souhlasili s podporou moravským obcím, diskuze proběhla jen
ohledně výše finančního příspěvku.

Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 3. 8. 2021
Přítomno 6 zastupitelů z 9: M. Stránská (starostka), Mgr. K. Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova,
RNDr. I. Nesrovnal, JUDr. I. Rygálová,
Omluveni: M. Šlinc (místostarosta), Ing. J. Lexa, Ing. I. Smudková
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
dodavatele veřejné zakázky ‚Rekonstrukce budovy obecního úřadu Včelná‘ firmu DEMOSTAV, spol. s r. o., IČ
46678573, Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou s nabídkovou cenou
11.308.474,88 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržel (RNDr. I. Nesrovnal).
Z rozpravy: Do výběrového řízení
se přihlásily dvě firmy s cenovými
nabídkami 11,3 mil. Kč a 12,7 mil. Kč.
Vybrána byla levnější nabídka.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky
‚Demolice budovy na parc. č. 287‘
firmu DEMOSTAV, spol. s r. o., IČ
46678573, Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou s nabídkovou cenou
436.537,24 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržel (RNDr. I. Nesrovnal).
Z rozpravy: Nabídku podalo pět firem
s cenovým rozpětím 436 až 656 tisíc
korun. Vybrána byla nejlevnější nabídka.
Neschválená usnesení:

X Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje ocenění služebnosti chůze a jízdy
přes obecní pozemek parc. č. 723/481
v k.ú. Včelná na soukromý pozemek
parc. č. 723/214 ve výši 1 Kč
Výsledek hlasování: 3 hlasy pro
(RNDr. I. Nesrovnal, Ing. J. Mandžukova, Ing. K. Koktavý) – 1 proti
(M. Stránská) – 2 se zdrželi (Mgr. K.
Feitl, JUDr. I. Rygálová).
Z rozpravy: Neschválení symbolické
ceny navrhované majitelem soukromé
nemovitosti znamená, že obec služebnost ocení standardně obvyklou cenou.

X Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 705/13 v k.ú. Včelná o výměře cca 50 m2
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro – 6
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Zastupitelé zamítli žádost
o odprodej části pozemku vedle komunikace, především z důvodu jejího
možného budoucího rozšíření.
X Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 463/7 v k.ú. Včelná
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro – 6
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Zastupitelstvo jednomyslně nevyhovělo žádosti o prodej stavebního pozemku.
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OMEZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY V TERMÍNU OD 28.9. DO 7. 10. 2021
Z důvodu výstavby Jižní tangenty dojde v termínu od 3:00 h dne 28. 9. 2021 do
23:59 h dne 7. 10. 2021 k uzavření komunikace Lidická v oblasti železničního
přejezdu P 1565 na trati České Budějovice – Český Krumlov.

Omezení pro spoje a linky:
MHD České Budějovice:
Linka číslo 7 bude v úseku z Máje ukončena v zastávce Centrum Rožnov
Veřejná linková doprava:
Linky 320020, 320030, 330020, 330030 nepojedou po Lidické třídě v úseku Mánesova – Včelná
Linka 320100 nepojede po Lidické třídě v úseku Mánesova – Včelná – Boršov
nad Vltavou žst., kromě linek zajišťující obsluhu školy v Rožnově
Železniční doprava:
Spoje Českých drah a GWTR nebudou obsluhovat zastávku České Budějovice
Jižní zastávka

Náhradní doprava po dobu omezení:
MHD České Budějovice:
V pracovních dnech bude zavedena náhradní linka 37 po trase Centrum Rožnov – Poliklinika Jih – KOH-I-NOOR, U Vodárny – Včelná – Včelná točna a zpět
v časech podle výlukových jízdních řádů.
Jízdní řád náhradní linky MHD č. 37
Odjezdy ze Včelná-Točna směr ČB
6:05, 6:20, 6:35, 6:50, 7:05, 7:20, 7:35, 7:50, 8:05, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50,
14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05.
Odjezdy z Centra Rožnov směr Včelná
6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00,
14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00

Náhradní trasa MHD

Veřejná linková doprava: Pojede podle výlukových jízdních řádů dopravců a náhradně zastaví v zastávkách U soudu,
KOH-I-NOOR, U Vodárny (KOH-I-NOOR) a Včelná.
Železniční doprava: České dráhy - pojedou podle výlukových jízdních řádů a náhradně zastaví v zastávkách
KOH-I-NOOR, U Vodárny (KOH-I-NOOR) a Včelná.
GWTR- pojedou podle výlukových jízdních řádů a náhradně zastaví v zastávkách KOH-I-NOOR,
U Vodárny (KOH-I-NOOR) a Boršov nad Vltavou žel. stanice.
Ve spojích náhradní dopravy platí tarif příslušného dopravce a dále doklady IDS a JIKORD plus.
Výlukový souhrnný jízdní řád všech dopravců pro úsek České Budějovice – Včelná jsme zveřejnili na stránkách obce www.vcelna.cz.

OBEC ZÍSKALA DOTACI NA VYBAVENÍ DO KULTURNÍHO DOMU
V rámci projektu „Vybavení do Kulturního domu Včelná“
došlo k pořízení nových stolů a židlí do nově rekonstruované budovy KD. Celá akce byla spolufinancována v rámci
4. výzvy MAS Blanský les - Netolicko, o. p. s. z Programu
rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou
strategií území MAS Blanský les - Netolicko pro období
2014–2020.

Dotace činí 191 tisíc Kč.
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KULTURA / SPORT

OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO KULTURNÍHO DOMU
Zveme vás na znovuotevření kulturního domu, které se
koná v sobotu 11. 9. 2021 od 13:00. V průběhu celého
odpoledne budou dveře otevřené všem až do 18:00. Na
pódiu se vystřídá několik kapel a můžete ochutnat pochoutky od nového provozovatele, kterým bude od září
Honza Krob! Podrobnější program naleznete již brzy na
webových stránkách obce – www.vcelna.cz.
Od 20:00 bude pokračovat hudební večer s kapelou Yamaband. Počet míst je omezen a vstupenky je nutné si předem rezervovat přes e-mail: bilkova@seznam.cz, příp. telefonicky na čísle 387 250 223. Max. počet na jednu rezervaci
jsou 4 ks. Cena vstupenky je 100 Kč a platit se bude na
místě (OÚ bude kvůli stěhování uzavřen).

AKCE SPOLKU VČELŇÁCI
TAJUPLNÝ LES – sobota 18. 9. 2021
V září pro vás opět připravujeme oblíbenou procházku lesem nazvanou Tajuplný les, tentokrát na téma Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Na stanovištích budou děti plnit úkoly spojené
s pohádkami. Akce je vhodná pro děti všech věkových kategorií. Start bude jako obvykle od
mateřské školy a končit budeme na hřišti SK Včelná.
START – Mateřská škola Včelná – 13:00 - 15:00. Vstupné 50 Kč/dítě.

LOUČENÍ S LÉTEM – sobota 18. 9. 2021
Připraveno bude občerstvení i několik druhů piv z minipivovarů. Těšit se můžete i na další občerstvení a živou kapelu.
Hřiště SK Včelná od cca 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.

V OBRAZE s Jaroslavem Vrbou – sobota 25. 9. 2021
Zveme vás na výlet na Šumavu s odborným doprovodem a výkladem od pana prof. RNDr.
Jaroslava Vrby. Trasa výletu: Filipova Huť – Kvilda (cca 16 km). S sebou: pití, svačinu,
příp. pláštěnku.
Cena zájezdu je 200 Kč/osoba. Přihlásit se můžete na e-mail: info@vcelnaci.cz
Odjezd autobusu je plánován v 7:30 od Restaurace U Kaštanu.

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍM DNEM
V sobotu 7. 8. 2021 uspořádal Sportovní klub Včelná jako již tradičně
Sportovní den. Na asfaltové ploše
probíhal mezinárodní turnaj v metané
za účasti 16 družstev a na fotbalovém hřišti se postupně v přátelských
zápasech představila družstva mládeže, starých pánů a mužů. I přes velké horko všichni sportovci předvedli
skvělé výkony.
Roman Zajíček, SK Včelná
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Fotografie ze Sportovního dne…

GRATULACE DRUŽSTVU
ŽEN V METANÉ!
Dne 26. 6. 2021 se ve Včelné konalo Mistrovství republiky v metané. Družstvo žen ve složení Vendula
Králová, Marta Levá, Zdeňka Komzáková a Michaela
Schachingerová (na fotografii zleva doprava) získalo
stříbro v hodech na cíl.

Dotazy, informace či připomínky zasílejte na e-mail: ou@vcelna.cz. Náklad 950 ks. Distribuce zdarma.
Grafická úprava: Pavlína Adamcová, Tisk: TYPODESIGN, s. r. o.

