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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
koronavirus se stává evergreenem,
který nás neustále ovlivňuje – „Člověk
míní, covid mění.“ Ačkoliv se v druhé
polovině února plánoval postupný
návrat dětí do škol od prvního března, šíření nákazy se postupně začalo
zhoršovat a rázem se situace v naší
republice stala velmi kritickou. Namísto avizovaného uvolňování, vláda
na tři týdny ještě zpřísnila dosavadní opatření. Nic tak není jisté a nelze
moc věcí plánovat. Často se nás třeba ptáte, kdy budeme otevírat dětské hřiště v ul. Sokolovského. Určitě
jej otevřeme hned, jakmile to bude
možné, a budeme o tom informovat
na webových stránkách obce. Obzvlášť
v této době doporučuji pravidelně sledovat naše stránky www.vcelna.cz,
příp. se přihlásit k odběru novinek,
abyste se o všem podstatném dozvěděli vždy včas.
S blížícím se jarem přicházejí i tradiční jarní úklidy. Hned na začátku
března jsme po obci znovu rozmístili kontejnery na větve a přidali jsme
5 nových stanovišť s koši na psí ex-

krementy i se zásobníky na pytlíky.
Kontejnery na trávu a listí budeme
přistavovat až úplně přejdou mrazy.
Postupně budou naši pracovníci provádět strojní čištění ulic. V sobotu
3. 4. 2021 proběhne velkoobjemový
svoz odpadu (podrobnosti dále ve
zpravodaji). Plánujeme také společný úklid obce v průběhu dubna, ale
vzhledem k pandemické situaci s vyhlášením konkrétního termínu ještě
chvíli počkáme.
Stavba Jižní tangenty byla skutečně zahájena, aktuálně probíhá kácení
a čištění okolí kolem silnic, pokračovat bude příprava staveniště a první
skrývky. V rámci těchto příprav bude
stavební firma provádět různé druhy
měření, zejména kvůli případnému
pohybu půdy při hloubkových výkopech. Majitelé nemovitostí, kteří
jsou nejblíže, budou požádáni, zda
na jejich pozemku lze umístit kontrolní body. Nemějte tedy prosím
obavu, pokud budete osloveni. Zároveň jsme byli informováni, že od
přelomu března/dubna začnou přes
naši obec projíždět větší soupravy
nákladních aut, které budou přivážet

„čistý“ materiál na stavbu – potrubí,
konstrukce apod. Naštěstí se podařilo vyřešit přepravu desítek tisíc kubíků zeminy skrz stavbu, tudíž se naší
obci tyto „špinavé“ transporty zcela
vyhnou.
Obec v dubnu zahájí práce na kanalizaci a chodníku s firmou Swietelsky, s. r. o.,
která vyhrála výběrové řízení. Provoz
na tř. 5. května bude po dobu výstavby mírně omezen. Buďte prosím
shovívaví, bude to jen na pár měsíců.
Znovu se také rozběhly práce v parku
„Slza“, jenž bude dokončen v květnu.
Pandemie nás sice značně omezila,
avšak nezastavila.
Na závěr bych chtěla upozornit na
to, že při vývozu komunálního odpadu není svozová firma povinna vyvézt
pytle, které jsou umístěny mimo popelnici! Dále prosím buďte ohleduplní
při parkování svých vozidel, zejména
pak u bytových domů. Tato parkoviště jsou vyhrazena pouze pro obyvatele bytů, upozorňují na to i informační dodatkové tabule. Děkujeme.
Přeji vám krásné a slunečné jarní
dny a VESELÉ VELIKONOCE.

Miroslava Stránská, starostka obce
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Z 21. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 15. 2. 2021
formou videokonference
Při hlasování přítomno 8 zastupitelů: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta),
Mgr. K. Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova.
RNDr. I. Nesrovnal, JUDr. I. Rygálová a Ing. Iva Smudková
Omluven: Ing. J. Lexa

Ze zpráv na vědomí:
Všechna usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna.
Daňové příjmy za prosinec 2020 činily
3,16 mil. Kč, což je o 100 tis. Kč více
než za stejné období minulého roku. Za
celý rok 2020 byl stav příjmů o 670 tis.
Kč nižší oproti roku 2019. Rozpočtové
příjmy k 31. 12. 2020 byly naplněny
na 99,96 % (39,7 mil. Kč) a výdaje na
97,51 % (28,5 mil. Kč). Stav na účtech
obce k 31. 12. 2020 byl 50,3 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Architektonická studie a projektová
dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 23“ firmu Ing. Jan Javůrek, IČ
16075463, U Lípy 21, Praha 5.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0 proti – 1 se zdržel (Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: Součástí nabídky je i cena
za projektovou dokumentaci, ta se
však začne připravovat až na základě
dalšího rozhodnutí obce o realizaci
projektové části.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci Sportovnímu klubu Včelná
z. s., IČ 14498570, U Stadionu 272,
Včelná, na podporu sportovní činnosti v roce 2021 ve výši 200.000 Kč.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro – 1
proti (RNDr. I. Nesrovnal) – 1 se zdržel (Ing. Bc. K. Koktavý).
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
dotaci ve výši 85.000 Kč pro spolek
Včelňáci z.s., IČ 04517989, Nádražní
224, Včelná na podporu vzdělávacích,
společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných v roce 2021.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro – 1
proti (RNDr. I. Nesrovnal) – 1 se zdržel (Ing. J. Mandžukova).
Z diskuze: Zastupitelé diskutovali, zda
za této situace je potřeba spolkům

schvalovat dotace na celý rok, zda by
nebyla řešením dílčí podpora. Nakonec
se většina shodla na chválení dotací na
celý rok, případné přebytky budou obci
vráceny v rámci ročního vyúčtování.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje budoucí směnnou smlouvu
č. SBS/1/2021 mezi obcí Včelná
a společností Termis, s. r. o. na směnu částí pozemků parc. č. 682 v k.ú.
Včelná a parc. č. 705/2 v k.ú. Boršov
nad Vltavou, s doplatkem za rozdíl ve
výměrách.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: Po dokončení výstavby řadových domů v k. ú. Boršov nad Vltavou, přejde do vlastnictví obce obratiště na konci ulice Hraniční.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi lesních pozemků, včetně porostů, v k.ú. Včelná parc. č. 782/11,
782/16, 788/43, 788/44, 788/53
o celkové výměře 47 422 m2 za cenu
883.860 Kč od společnosti Agro –
Hochstaﬄ, s. r. o., Husova tř. 684/21,
České Budějovice.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: Obec nechala zpracovat
znalecký posudek k ocenění nabízených lesů. Zastupitelé schválili kupní
cenu dle posudku.
Zastupitelstvo obce Včelná vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržel (RNDr. I. Nesrovnal;
kvůli výši poplatků)
Z diskuze: Po kontrole původně schválené vyhlášky Ministerstvem vnitra,
bylo obci doporučeno provést změny,
neboť dle jejich nového právního vý-

kladu je v rozporu se zákonem podmiňovat vznik nároku na osvobození
od poplatku prokázáním rozhodných
skutečností. Nárok nastává již samotnou existencí rozhodných skutečností,
např. studium mimo obec. Prokazovat
to nadále bude nutné, ale pokud tak
poplatník neučiní sám, bude obecním
úřadem vyzván k doplnění.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
nákup příkopového ramena za traktor
Agromec HBK 5000 od společnosti
AGROZET České Budějovice, a. s. za
cenu 280.000 Kč bez DPH. Vzhledem
ke krátkodobosti vhodných nabídek
v prodejnách použitých strojů byl zvolen postup dle čl. IV odst. 9 směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. 2/2018.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu ústřední
inventarizační komise k provedení
inventarizace majetku obce Včelná
k 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro – 0
proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje
darovací smlouvu č. 1/DS/2021 s obcí
Boršov nad Vltavou na darování hasičského vybavení v celkové hodnotě
53.795,25 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro – 0
proti – 1 se zdržel (Ing. J. Mandžukova; z důvodu, že nesouhlasila s prodejem hasičárny)
V průběhu videokonference probíhala
i diskuze k dotazům, které posílali občané přes on-line chat.
Podrobný zápis ze všech zasedání
Zastupitelstva obce Včelná najdete
na webových stránkách www.vcelna.
cz v sekci Úřad  Obecní zastupitelstvo  Zápisy ze zasedání.
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

V roce 2021 proběhne celostátní sčítání lidu, které je na našem území
pořádáno každých 10 let již od roku
1869. Sčítání podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik – o půlnoci z pátku 26. března
na sobotu 27. března 2021 – na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl
na území ČR udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana. Sčítání podléhá také každá další fyzická
osoba, která je na území ČR v rozhodný okamžik přítomna. Sčítání podléhá
též každý dům a byt, a to i neobydlený. Za nezletilé děti může formulář vyplnit jiný dospělý člen domácnosti, za
osoby nesvéprávné vyplňuje formulář
opatrovník.
Elektronicky, či papírově?
Letos Český statistický úřad očekává,
že 60 % sčítacích archů bude odesláno elektronicky po vyplnění on-line
formuláře na webu www.scitani.cz
či v mobilní aplikaci, kterou najdete
v Google Play i App Store pod názvem
Sčítání21. K přihlášení do aplikace
použijete číslo osobního dokladu
(občanský průkaz, cestovní pas nebo
doklady vydané cizincům) a datum

narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) anebo datovou schránku fyzické osoby.
Elektronické podání sčítacího archu
bude možné v termínu od 27. 3. do
9. 4. 2021.
Kdo neodešle vyplněný formulář elektronicky, navštíví jej sčítací komisař
a při dodržování hygienických opatření mu před domem předá formulář
v listinné podobě. Sčítací komisaři
nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů, ale je možno se obracet na
infolinku 840 30 40 50.
Vyplněný papírový formulář je třeba
v době od 17. 4. do 11. 5. 2021 odevzdat buďto zpět sčítacímu komisaři,
nebo zanést na některé kontaktní
místo České pošty pro sčítání lidu,
anebo formulář v odpovědní obálce
zaslat zdarma do P.O. Boxu sčítání.
Nejbližším kontaktním místem pro sčítání lidu je pošta České Budějovice 7
v Rožnově na adrese Boršovská 1779/2,
České Budějovice.
Sčítací obvody a komisaři
Ve Včelné jsou tři sčítací obvody,
v nichž budou působit tito sčítací
komisaři:
– Radka Mauerová, číslo
průkazu 90-02-00217
(Dlouhé role, Dolní, Jiřičkova,
Lesní kolonie - část,
Nová, Okružní, Pod Tratí,

–

–

Roudenská cesta, Tikalova,
tř. 5. května – část)
Marcela Němcová, číslo
průkazu 90-02-00191
(Borovského, Čtyři chalupy,
Dlouhá, Horní, Husova –
část, Jiráskova, Lesní, Luční,
Rybákova, Sokolovského,
tř. 5. května – část,
Tyršova, U Stadionu, Větrná,
Witthanova, Zahradní)
Jana Štekleinová, číslo
průkazu 90-02-00213
(Družstevní, Hraniční,
Husova – část, Krátká, Lesní
kolonie – část, Na Vyhlídce,
Nádražní, Sokolovského,
tř. 5. května – část, Úzká,
V Sídlišti).

Ochrana osobních údajů a sankce
Při sčítání poskytujete své osobní údaje, a to včetně rodného čísla.
Přes něj si statistický úřad ověří, že
za vás byl formulář podán právě jednou, a může se propojit do existujících státních databází a zjistit o vás
další informace. ČSÚ garantuje, že
s vašimi osobními údaji bude zacházet maximálně bezpečně a v souladu
s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Za neposkytnutí údajů lze
uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
Bližší informace o sčítání naleznete
na stránce www.scitani.cz.

HROMADNÉ JARNÍ SBĚRY ODPADŮ
Kontejnery na nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, kovový odpad a autobaterie
budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici v sobotu 3. dubna 2021 od 8:30 do 10:30 h.
Velkoobjemový odpad: např. koberce, nábytek, hadry, pneumatiky z osobních automobilů nesloužících k podnikání.
Nebezpečný odpad: např. nátěrové hmoty, lepidla, ředidla, prošlé léky, vyjeté oleje z osobních automobilů nesloužících
k podnikání v uzavřených nádobách.
Kovový odpad: železo, litina, ocel, hliník či jiné barevné kovy.
•
•
•
•
•
•
•

Při tomto sběru nepřivážejte žádný stavební odpad, např. betony!
Pneumatiky z osobních automobilů přivážejte bez disků kol!
Papírové kartony, byť objemné, patří jen do kontejnerů na papír.
Baterie do elektrospotřebičů patří do nádoby ve vestibulu OÚ.
Uvítáme, pokud u nábytkových kusů oddělíte kovové části.
Sběry jsou pouze pro občany Včelné!
Při těchto akcích nelze odkládat odpady z podnikání!
Dodržujte prosím zpřísněná hygienická opatření – roušky/respirátory a rozestupy!
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OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY V CELÉ OBCI!

!

Z důvodu 1. etapy rekonstrukce vodojemu ve Včelné bude v termínu 7. 4. 2021 od 22 hodin do 8. 4. 2021
do 12 hodin přerušena dodávka vody v celé obci. Po této době může docházet místy k zavzdušnění vodovodu
a bude probíhat odkalování vodovodních řadů.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády vydalo
MŠMT opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, které budou probíhat bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Je nutné vyplnit přihlášku k předškolnímu vzdělávání
(Žádost o přijetí dítěte) 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,
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 5. do 6. května 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.

Výsledky budou zveřejněny obvyklou formou – vyvěšením
na internetových stránkách MŠ 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
12. 5. 2021 od 13:00 do 15:00.
Kritéria k přijetí do MŠ a formuláře ke stažení naleznete na
stránkách školy - www.msvcelna.cz
Mgr. Soňa Kamenová,
ředitelka Mateřské školy Včelná

V případě nejasností ohledně zápisu nás kontaktujte na
email ms@vcelna.cz nebo na telefonním čísle 606 021 211.

INZERCE

MJ MALÍŘ

FIRMA FUNGUJÍCÍ JIŽ PŘES 11 LET VÁM NABÍZÍ

Veškeré malířské práce
Natěračské práce
Tapetování i fasády
Konzultace a rozpočet je ZDARMA.
Rychlé vyřízení v rámci volných terminů. Cena za m2 se liší prací a individuálním přístupem k zadané zakázce.

úkázky prací

MJ Malíř

+420 728 620 806

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