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SLOVO STAROSTKY
ani to některé neodradilo, dokonce
jedna řidička na této hromadě uvízla se svým SUV vozem a pak volala
na obec o pomoc… Věřím, že při další takové uzavírce, budete rozumní
a využijete k objížďce pouze cesty
k tomu určené!
Začátkem října šla většina z nás

k volbám a rozhodli jsme o novém
složení
Poslanecké
sněmovny.
V naší obci byla volební účast značně nadprůměrná, svůj hlas do volební
urny vhodilo 74 % občanů, platných
hlasů bylo 1290! Podrobné informace o volbách naleznete v odkazu na
webu www.vcelna.cz.

VÝSLEDKY VOLEB DO PS PARLAMENTU ČR VE VČELNÉ:

Vážení spoluobčané,
kompletní uzavírka na přelomu října byla nakonec zkrácena o dva dny,
o čemž jsme vás informovali na webových stránkách, a také na Facebooku
obce. Přesto však někteří z vás informace nedostali včas a byli touto
změnou překvapeni. Pro podobné
mimořádné zprávy či jiné aktuality
např. o odstávkách vody, či elektřiny,
kulturních akcích apod. zavádíme ve
Včelné novinku – MOBILNÍ ROZHLAS.
Jediné, co je potřeba udělat, je vyplnit registraci. Dále ve zpravodaji se
o této službě, která je pro vás zcela
zdarma, dozvíte více.
V souvislosti s uzavírkou jsme
však také řešili pro mě nepochopitelnou záležitost – řada z vás jezdila do města místo po objízdných
trasách, skrz náš krásný les kolem
vodárny až do Roudného. Přestože
je směrem z Roudného na této cestě
značka ZÁKAZ VJEZDU a u mateřské školky je závora, některé řidiče
to nezastavilo a klidně jezdili lesem.
Vytvořili jsme tedy fyzickou bariéru
z hromady hlíny na lesní cestě, ale

V novém Kulturním centru začaly
probíhat pravidelné aktivity a plní se
také termíny na jednorázové soukromé i veřejné akce. I vy máte možnost
si prostory v Kulturním centru pronajmout, pro včelenské občany jsou
ceny pronájmu o 50 % výhodnější.
Hodinová sazba je 800 Kč a na celý
večer si můžete sál pronajmout za

5000 Kč. Rezervace můžete provádět na čísle 387 250 223, přes e-mail:
bilkova@vcelna.cz. Od listopadu bude
možné provádět rezervace on-line přímo na webových stránkách obce.
Krásný podzim všem.
Miroslava Stránská,
starostka obce

HROMADNÝ SBĚR ODPADŮ – PŘIPOMENUTÍ
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, kovový odpad
a autobaterie budou přistaveny za Kulturním centrem v Dlouhé ulici
v sobotu 23. října 2021 od 8:30 do 10:30 hodin.
TERMÍNY PRAVIDELNÝCH SVOZŮ ODPADŮ DO KONCE ROKU
Směsný odpad část obce nad tratí: 29.10. – 12.11., 26.11. – 10.12., 24.12.
Směsný odpad část obce pod tratí: 5.11., 19.11. – 3.12., 17.12., 31.12.
Biopopelnice: 28.10. – 4.11., 18.11. – 2.12.
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Z 27. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 13. 9. 2021
Přítomno 9 zastupitelů z 9,
z toho 2 distančně, ne na všechna hlasování.

Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje doplnění zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného
dne 3. 8. 2021 dle námitky podané
JUDr. Ivanou Rygálovou.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (M.
Stránská, Ing. J. Mandžukova, M. Šlinc,
JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K. Koktavý,
RNDr. Ivo Nesrovnal) – 0 proti – 1 se
zdržel (Ing. J. Lexa).
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2021, kterou se zvyšují příjmy o 4.310.000 Kč
a výdaje o 15.488.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (M.
Stránská, Ing. J. Mandžukova, M.
Šlinc, JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K.
Koktavý, RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J.
Lexa) – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: V příjmech jde zejména o navýšení daňových příjmů, ve
výdajích jde hlavně o schválenou
rekonstrukci obecního úřadu, na
kterou obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
10 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje na základě doporučení výběrové
komise dodavatele veřejné zakázky
„Technický dozor investora a BOZP
při rekonstrukci budovy OÚ Včelná“
firmu OTRUBA & PARTNER, s. r. o.,
IČ 28078853, K Pilotovi 100, 373 82
Boršov nad Vltavou s nabídkovou cenou bez DPH 356.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (M.
Stránská, Ing. J. Mandžukova, M.
Šlinc, JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K.
Koktavý, Mgr. K. Feitl, Ing. J. Lexa) – 0
proti – 1 se zdržel (RNDr. I. Nesrovnal).
Z rozpravy: Ze tří došlých nabídek
byla vybrána nejlevnější. Obec má navíc s vítězným uchazečem již dobré
zkušenosti z jiných staveb.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
prodloužení termínu dokončení díla
„Novostavba 5. třídy Mateřské školy
Včelná“ do 20. 12. 2021, a to na základě žádosti zhotovitele z důvodu následků pandemické situace – mimořádného prodloužení dodavatelských
lhůt a omezení pracovních kapacit.
Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje
starostku obce uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě o dílo.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (M.
Stránská, Ing. J. Mandžukova, M.
Šlinc, JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K.
Koktavý, RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J.
Lexa) – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Zastupitelé shledali důvody
prodloužení termínu oprávněnými.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi pozemků parc. č. 700/21
(orná půda 74 m2), 700/20 (orná půda
175 m2), 702/13 (orná půda 149 m2),
705/29 (orná půda 32 m2), 705/33
(orná půda 10 m2) v k.ú. Včelná od
společnosti HOME PORT REAL, s. r. o.,
IČ 28084781, U Pily 636, České Budějovice, za celkovou cenu 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (M.
Stránská, Ing. J. Mandžukova, M.
Šlinc, JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K.
Koktavý, RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J.
Lexa) – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Dle stavebního povolení
mají být pozemky veřejným prostranstvím, jsou i zvelebeny výsadbou.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi pozemků parc. č. 723/651
(orná půda 29 m2) a 723/650 (orná
půda 20 m2) v k.ú. Včelná od společnosti Šandera CB, s. r. o., IČ
28118201, tř. 5. května 490, Včelná,
za cenu obvyklou ve výši 350 Kč/m2.
Výsledek hlasování: 8 pro (M. Stránská, Ing. J. Mandžukova, M. Šlinc,
JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K. Koktavý, RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J. Lexa,
Mgr. K. Feitl) – 0 proti – 0 se zdrželi.

Z rozpravy: Pozemky jsou součástí
komunikací v ulici Dolní u bytového
domu č. p. 609.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 719/5 v k.ú. Včelná o výměře cca 85 m2 panu Karlu Šanderovi,
tř. 5. května 490, Včelná, za cenu
obvyklou. Výměra bude upřesněna
oddělovacím geometrickým plánem.
Výsledek hlasování: 8 pro (M. Stránská, Ing. J. Mandžukova, M. Šlinc,
JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K. Koktavý,
RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J. Lexa, Mgr.
K. Feitl) – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Žadatel hodlá oddělenou
část pozemku přičlenit k vlastnímu
sousednímu pozemku, pozemky zároveň získají přirozený tvar.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 701/1 v k.ú. Včelná o výměře cca 10 m2 panu Karlu Šanderovi,
tř. 5. května 490, Včelná, za cenu
obvyklou. Výměra bude upřesněna
oddělovacím geometrickým plánem.
Výsledek hlasování: 7 pro (M. Stránská, Ing. J. Mandžukova, M. Šlinc,
JUDr. I. Rygálová, Ing. Bc. K. Koktavý,
RNDr. Ivo Nesrovnal, Ing. J. Lexa) – 0
proti – 0 se zdrželi.
Z rozpravy: Důvodem odkupu je připojení k sousednímu pozemku žadatele
pro účely parkování.
Neschválená usnesení:

X Zastupitelstvo
obce
Včelná
schvaluje na základě doporučení výběrové komise dodavatele veřejné
zakázky „Vzduchotechnika a chlazení do kulturního domu“ firmu TEMTECH, s. r. o., IČ 02773945, Plešivec
359, 381 01 Český Krumlov s nabídkovou cenou bez DPH 1.954.719 Kč
a pověřuje starostku k provedení odpovídající rozpočtové změny.
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Výsledek hlasování: 4 hlasy pro (JUDr.
I. Rygálová, M. Stránská, J. Šlinc, Ing.
J. Lexa) – 0 proti – 3 se zdrželi (RNDr.
I. Nesrovnal, Ing. J. Mandžukova, Ing.
Bc. K. Koktavý)
Z rozpravy: Výběrová komise doporučila schválit jako vítěze veřejné
zakázky nejlevnější firmu ze tří uchazečů. Starostka uvedla, že cena přes
2 miliony s DPH není levná, ale na

druhou stranu obec na rekonstrukci
Kulturního centra získala 6 milionů
z Krajského investičního fondu. Vzduchotechnika je v Kulturním centru
nezbytná při pořádání akcí s větším
počtem lidí. Ke schválení však nebylo
získáno 5 potřebných hlasů.
obce
Včelná
X Zastupitelstvo
schvaluje Otevřenou výzvu Parla-

mentu České republiky, Vládě ČR
a Ministerstvu zdravotnictví.
Výsledek hlasování: 1 pro (Ing. I.
Smudková) – 4 proti (M. Stránská,
Ing. I. Lexa, Ing. J. Mandžukova, Mgr.
Feitl) – 3 se zdrželi (RNDr. I. Nesrovnal, Ing. Bc. Koktavý, M. Šlinc).
Z rozpravy: Zastupitelům byla navržena ke schválení výzva vedení země
k obnově principů právního státu.

DODATEČNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELNÁ
Organizace dodatečného zápisu do Mateřské školy Včelná na školní rok 2021/2022
(pravděpodobně od 17. 01. 2022)
Dodatečný zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Je nutné vyplnit přihlášku k předškolnímu vzdělávání (Žádost o přijetí dítěte), kterou naleznete v oddělení Dokumenty a spolu s kopií rodného listu dítěte, kopií OP zákonných zástupců, potvrzením
o splnění § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví (součást Žádosti o přijetí dítěte) - podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (od 3. do 4. listopadu 2021 do 14:00) a to těmito způsoby:
1.
do datové schránky školy (yabk3jk),
2.
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4.
osobním podáním do schránky MŠ umístěné na plotě MŠ v termínu: od 3. do 4. listopadu 2021 do 14:00!!!
5.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené
(např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
!!! U žádostí, které byly podány již v květnu 2021 není potřeba dokládat rodný list dítěte, kopie OP zákonných zástupců
ani potvrzené o splnění § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví (Vyjádření lékaře), pokud se tyto údaje nezměnily, stačí
napsat poznámku, že dokumenty již byly doloženy.
V případě nejasností ohledně dodatečného zápisu nás kontaktujte na email ms@vcelna.cz, nebo na telefonním čísle
606 021 211.
Výsledky budou zveřejněny obvyklou formou – vyvěšením na internetových stránkách MŠ – www.msvcelna.cz a na vývěsce
MŠ. Registrační číslo, pod kterým bude dítě během zápisu evidováno, bude zákonnému zástupci sděleno telefonicky (SMS)
po ukončení zápisu. Možnost nahlédnout do spisu bude 11. 11. 2021 od 10:00 do 11:00 po předchozí telefonické dohodě.

KRITÉRIA PRO DODATEČNÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022
Dítě, které má místo trvalého pobytu
(v případě cizince místo pobytu) ve
školském obvodě zřízeném obcí Včelná a je pro něj předškolní vzdělávání
povinné - dosáhlo 5 let věku přede
dnem započetí následujícího školního
roku (1. 9. 2021) 20 bodů

Dítě, které má místo trvalého pobytu
ve školském obvodě zřízeném obcí
Včelná a dosáhlo
4 let
15 bodů
3 let
12 bodů
2 let
9 bodů

Dítě, které má místo trvalého pobytu mimo školský obvod zřízený obcí
Včelná a dosáhlo
3 let
4 bodů
5 let
6 bodů
2 let
1 bod
4 let
5 bodů
Časová posloupnost (narození
v případě shody bodů + 1 bod

INFORMACE K DODATEČNÉMU PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022
-

školní rok probíhá od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022
všechny děti jsou přijímány k 17. 01. 2022 a zákon. zástupci začíná povinnost hradit úplatu za vzdělávání
žádá-li zákon. zástupce pozdější nástup dítěte do MŠ, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku.
Dítě řádně omluví až do doby skutečného nástupu.
úplata za vzdělávání činí v současné době 300,00 Kč/měsíc.
na žádost zákon. zástupce může být úplata prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

POZOR!!! Termín schůzky zákonných zástupců nově přijatých dětí bude zveřejněn na stránkách MŠ.

KULTURA / INZERCE
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY – SOBOTA 27. 11. 2021
Zastupitelé obce Včelná zvou po roční odmlce naše včelenské seniory na tradiční adventní setkání se zástupci obce.
Děti z mateřské školy zahájí odpoledne svým vystoupením,
které již pilně nacvičují. K tanci a poslechu bude hrát kapela
LIPENKA. Občerstvení bude zajištěno a vstup je samozřejmě
zdarma. Těšíme se na vás.

Začínáme ve 14:00 v novém Kulturním centru Včelná

INZERCE
Bolí vás záda? Trápí vás deformity páteře?
Máte ploché nohy nebo přetížené klouby?

PŘIJĎTE SVÉ TĚLO UZDRAVIT
pod vedením vyškoleného terapeuta
Martina Fishera

na lekce spirální stabilizace páteře!!!
Jedná se o skupinové cvičení s využitím elastického
lana, pomocí kterého své tělo jednoduchými cviky
protahujete, posilujete, mobilizujete, stabilizujete
a koordinujete.

Začínáme 4. 11. 2021
Každý čtvrtek od 17h v KD Včelná Cena 200 Kč
Rezervace formou SMS
nebo na WhatsApp
na tel. 730 174 237
(odvolávat je možné nejpozději 2h před začátkem lekce).

Počet míst je omezen.
Lana a podložky k zapůjčení na místě.

Od listopadu začínají v Kulturním centru Včelná pravidelné gurmánské víkendy, které bude mít na svědomí nový provozovatel a známý šéfkuchař Honza Krob
s jeho týmem z Fine Food Academy. Akce bude probíhat každých 14 dní.
Tým včelenského šéfkuchaře Honzy Kroba si
pro vás na první víkendovou akci, která se koná
6. 11. 2021 připravil téma Severní a Jižní Amerika, aneb nemusí to být vždy jen burger.
Otevírací doba je v sobotu od 17:00 - 21:00.
Doporučujeme si udělat rezervaci
na telefonním čísle 608 800 363.
Počet míst je omezený.
Na příští akci se můžete těšit
20. 11. 2021, a to na
Svatomartinské menu.
Těšíme se na Vás
Honza Krob
a tým Fine Food Academy

ŘIDIČE AUTOBUSU NA BRIGÁDU
StiBus, s. r. o., jihočeská regionální dopravní společnost hledá brigádníky
na pozici řidiče autobusu v lokalitě České Budějovice.
Dobré mzdové podmínky, pracovní doba dle dohody i třeba pár dní v týdnu, zejména
dopolední jízdy.
kontakt: 602 975 799, stibus@stibus.cz, www.stibus.cz

KOMINICTVÍ JUNG MIROSLAV
Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC
provádí od 1. 9. do 30. 10. 2021 periodické čištění a kontroly komínů
před topnou sezónou ve smyslu požárního zákona č. 320/2015 Sb., vyhl. č. 34/2016 Sb.

V případě zájmu je možnost se objednávat na tel./SMS 608 043 563 a kominík přijede.

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID
KULTURNÍHO CENTRA
VČELNÁ
Pravidelně 1x týdně a nárazově podle konaných akcí.
K dispozici je profesionální
úklidová technika. Odměna
dle dohody.
Pro více info mě kontaktujte
na tel. 608 800 994.

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.

