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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se chýlí ke konci a my vám přinášíme
poslední číslo našeho měsíčníku v této podobě.
Před časem jsem vyhlásila soutěž grafiků, kteří
navrhovali novou podobu zpravodaje. Přihlásilo se
celkem 11 grafiků a grafiček. Vítězkou soutěže
se stala paní Pavlína Adamcová. Získala výhru
5000 Kč a jako grafička bude každý měsíc s obcí
spolupracovat při tvorbě obecního zpravodaje. Gratulujeme! Od ledna se tak
můžete těšit na větší a barevnější formát, který bude doplněný o fotografie a nové
rubriky.
Na programu posledního zasedání zastupitelstva v roce 2019, které se bude
konat v pondělí 16.12. od 18:30, je především finanční agenda, jako schválení
rozpočtu, střednědobého rozpočtového výhledu, výše místních poplatků apod.
V tomto ohledu potěší zpráva z Ministerstva pro místní rozvoj, že jsme uspěli
se žádostí o dotaci na cyklostezku z fondů Evropské unie a na účtě obce tak
přibude 5,3 mil. Kč!
Přeji vám, abyste tradiční předvánoční shon přečkali ve zdraví a bez zbytečného
stresu a užili si klidné a pohodové Vánoce se svými blízkými. Do nového roku
2020 vám přeji hlavně pevné zdraví, spokojenost a radost ze života.
Miroslava Stránská, starostka obce
V době vánočních svátků bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen
od 27.12.2019 do 2. 1. 2020.

Výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva 25.11.2019
•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 682 v k.ú.
Včelná o výměře 116 m2 za část pozemku parc. č. 705/2 v k.ú. Boršov nad Vltavou o výměře
39 m2 s doplatkem za rozdíl ve výměře ve výši 350 Kč/m2.

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2020 takto: Vodné
pevná část 360 Kč, pohyblivá část 35,59 Kč/m3. Stočné pevná část 240 Kč, pohyblivá část
24,43 Kč/m3. Všechny ceny bez DPH.

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje darovací smlouvu č. 010/19/169/03/00 mezi obcí
Včelná a Jihočeským krajem na darování částí pozemku v k.ú. Včelná parc. č. 794/7
o výměře 1252 m2 a částí pozemku v k.ú. Včelná a parc. č. 796/1 o výměře 1152 m2.

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 796/31 v k.ú. Včelná
o výměře 35 m2 od - - osobní údaje prodávajícího - - za cenu 350 Kč/m2.

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 31 smlouvy o poskytování služeb
s firmou FCC České Budějovice s.r.o., IČ 25171941, Dolní 1, České Budějovice
od 1.1.2020.

•

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis nedobytné pohledávky z podrozvahové
evidence za společností Agentura LION, Lannova 32, 370 01 České Budějovice ve výši
3.000 Kč.

Zůstatek na obecních účtech k 30. 11. 2019 byl 36,5 mil. Kč.
Všechna zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.
–––

Akce pořádané obcí Včelná
OBECNÍ PLES – sobota 8. 2. 2020
Obec Včelná si vás dovoluje pozvat na jubilejní 30. ročník Obecního plesu.
K tanci a poslechu bude hrát kapela MELODIKUM. Chybět nebude předtančení,
bohatá tombola a budeme také losovat vstupenky o hodnotné ceny, těšit se můžete
i na překvapení. Program plesu vám přiblížíme v příštím zpravodaji.
VSTUPENKY budou v prodeji na obecním úřadě od 8. 1. 2020.
Cena v předprodeji je 200 Kč, na místě 250 Kč.
Předáme také CENU OBCE za rok 2019. Touto cestou bych vás chtěla požádat,
zda byste nám mohli zaslat vaše návrhy na vhodného kandidáta/ku. Víte-li o někom,
kdo by si tuto cenu za přínos obci, nebo za propagaci či reprezentaci obce Včelná
v letošním roce zasloužil, pošlete jeho jméno s krátkým popisem, proč by měl tuto
cenu získat, na email starostka@vcelna.cz nejpozději do 15. 1. 2020. Společně
s kolegy ze zastupitelstva pak vaše návrhy vyhodnotíme a vybereme vítěze.
Děkujeme.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020
Sobota
Sobota
Sobota
Pátek
Sobota

11. 1. 2020
8. 2. 2020
22. 2. 2020
6. 3. 2020
7. 3. 2020

Myslivecký bál
Obecní ples Včelná
Spolkový ples obce Boršov nad Vltavou
Ples Europasta – Bratří Zátkové
Maškarní ples
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Akce pořádané spolkem Včelňáci
3. a 4. ADVENTNÍ NEDĚLE – 15. 12. a 22. 12. vždy od 17:00 hodin
V neděli 15.12. u stromu vystoupí děti z naší mateřské školy a následně se pak
představí kapela Opojení a hosté.
Při poslední adventní neděli 22.12. si budete moci ke stromečku přijít
pro Betlémské světlo. Těšit se můžete na vystoupení „RozTŘÍSKAný saxofon,
aneb (nejen) vánoční evergreeny v ŠAJNu vánočního stromku“ (Martin Tříska
saxofon, Ondřej Scheinost piano).
Na místě si budete moci zakoupit punč, svařák nebo drobné občerstvení.
Těšíme se na viděnou.

Kalendář obce Včelná
na rok 2020
V kanceláři obecního úřadu či v prodejně Centrum si můžete zakoupit
kalendář na rok 2020. Je ve formátu A2 a jsou zde vyobrazena díla bývalého
pana starosty pana Pavla Rožbouda. Cena 100 Kč.

INZERCE:

Prodejna CENTRUM VČELNÁ nabízí mimo běžný sortiment:
Vánoční zboží: svíčky, stuhy, organzy, podklady na vlastní výrobu, tavné pistole,
ozdoby, prskavky, háčky, řetězy, světýlka ap. Domácí potřeby: vánoční formičky
a potřeby na pečení. Hračky a jiné dárkové zboží. Papírnictví: dortové krabice,
celofán, balicí materiál, pečící papír, alobal, mikrosáčky, střívka na tlačenku ap.
Krmení pro domácí mazlíčky. Vánoční hvězdy. Galanterie – stuhy, organza apod.
Elektro: vánoční osvětlení, žárovky, baterie. DÁRKY na POSLEDNÍ CHVÍLI: hračky
dětské časopisy, karty, hry, inspirační kreativní hračky, kapesníky, utěrky, porcelán,
sklo, pánské, dámské vody a jiné. Pohledy, známky.
SLUŽBY – Dárkové balení dle přání (účtujeme pouze materiál, zboží nemusí být
zakoupeno u nás)
– Sazka (vánoční losy)
Pracovní doba:

pondělí – pátek
8 – 17 hodin
sobota a neděle 8 – 11 hodin
Děkujeme za vaši návštěvu a přejeme krásné vánoční svátky a mnoho štěstí
v novém roce.
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INZERCE
Budějovická firma nabízí volná pracovní místa na pozici pracovníka ostrahy.
Místo výkonu práce Boršov nad Vltavou. BENEFITY: náborový příspěvek, stravenky.
Vhodné pro osoby se zdravotním omezením. V případě zájmu volejte paní Wagnerová
tel. 601 368 580.
Daruji funkční plynový teplovodní kotel Destila DPE 16 z roku 2002.
Jmenovitý tepelný výkon 12-15,5 kW. Tel. 775 552 290.
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