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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
právě čtete poslední číslo zpravodaje v tomto roce. Rok 2020 byl
a stále je mimořádný. V lednu si asi
nikdo z nás nemyslel, že většinu
roku budeme trávit se zakrytými ústy
a budeme si hlídat rozestupy. Že vláda bude vyhlašovat a několikrát prodlužovat nouzový stav, vydávat jedno mimořádné opatření za druhým,
zavírat obchody, a dokonce i školy.
A to vše rovnou dvakrát, na jaře i na
podzim…
Všechna tato omezení, která nyní
sleduje PES (ProtiEpidemický systém), nám znemožnila připravit tradiční akce pro vás. Zvlášť v době
adventní jsme si zvykli se s vámi potkávat u vánočního stromu, připít si
svařeným vínem a užívat si společně vánoční atmosféru. Letos poprvé
jsme první adventní neděli rozsvítili
vánoční strom bez přítomnosti veřejnosti a bez doprovodného programu.
Pokud to situace dovolí, budeme se
snažit přivézt do obce alespoň Betlémské světlo. O všem vás budeme
aktuálně informovat na webových
stránkách, kde se můžete jednoduše
přihlásit k odběru novinek.

Chod obecního úřadu se v tomto roce musel několikrát upravit.
Více věcí vyřizujeme tzv. na dálku,
příp. v omezených úředních hodinách – stále platí v pondělí 7-12 hodin
a ve středu 12-17 hodin. Komunikace
mezi zastupiteli probíhá často on-line.
Mimořádně se z důvodů restrikcí konala již dvě zasedání zastupitelstva
formou videokonference, které jsme
vysílali živě. I to poslední prosincové bude opět distančně a budete jej
moci sledovat v přímém přenosu.
Pracovat jsme však nepřestali. Stále
se intenzivně pracuje na rekonstrukci
kulturního domu, který se postupně
mění a dostává novou tvář.
Probíhá rovněž budování parku Slza
a proběhla také výsadba zeleně na
okraji intravilánu za rodinnými domy
na konci ulic Tikalova a Jiřičkova.

výběrové řízení na zhotovitele této
stavby a v první polovině roku by měly
začít stavební práce. Tato investice je
zahrnuta v rozpočtu na rok 2021 a budeme se snažit získat také dotaci ze
státního rozpočtu.
Na závěr bych vás chtěla informovat, že od poloviny listopadu můžete
k doručování zásilek objednaných přes
internet nově využívat Z-BOX, který je
umístěný u prodejny FLOP TOP. Tato
služba funguje přes aplikaci Zásilkovna, kterou si stáhnete do svého mobilního telefonu. Váš balíček je zde uložen
na 3 dny, kde si jej můžete kdykoliv
vyzvednout. Velice děkujeme zástupcům prodejny, kteří byli velmi vstřícní
a umožnili obci umístit tento box na
jejich pozemku. Podle aktuálních informací od provozovatele je tento způsob
doručování zásilek hojně využíván.

Snad jen kromě rekonstrukce kanalizace a chodníku podél tř. 5. května
ve směru od křižovatky s ulicí Nádražní vlevo ke kolejím, se nám podařilo
realizovat, příp. zahájit všechny plánované investice. Příprava kanalizace
a chodníku se kvůli koronaviru o několik měsíců zpozdila. V tuto chvíli již
čekáme na nabytí právní moci ke stavebnímu povolení. Následovat bude

Přeji vám hlavně hodně zdraví! Věřme, že při dodržování všech opatření
se v roce 2021 začneme pomalu vracet k normálu, budeme se moci zase
častěji potkávat a v obci začne být
opět živo. Krásné Vánoce a šťastný
Nový rok.
Miroslava Stránská,
starostka obce

-
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Z 19. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 12. 11. 2020
formou videokonference
Při hlasování přítomno 8 zastupitelů: M. Stránská (starostka), M. Šlinc (místostarosta),
Mgr. K. Feitl (místostarosta), Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa, RNDr. I. Nesrovnal,
JUDr. I. Rygálová a Ing. Iva Smudková
Ze zasedání byla omluvena Ing. J. Mandžukova.

Ze zpráv na vědomí:
Všechna usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna.
Daňové příjmy za září až říjen 2020
činily 5,18 mil. Kč, což je o 48 tis. Kč
méně než za stejné období minulého
roku. Od počátku roku je však stav
příjmů o 917 tis. Kč nižší oproti deseti měsícům roku 2019. Rozpočtové příjmy k 31. 10. byly naplněny na
91,9 % (33 mil. Kč) a výdaje na 55,4 %
(23,3 mil. Kč). Stav na účtech obce
k 31. 10. 2020 byl 48,63 mil. Kč.
Probíhala diskuze ohledně Návrhu
rozpočtu na rok 2021. Někteří zastupitelé vyjádřili nesouhlas s většími investicemi a schodkovým rozpočtem,
který bude financován z přebytků
předchozích let. Návrh rozpočtu je
vyvěšen na úřední desce. Samotné
schvalování proběhne na prosincovém zastupitelstvu.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu v návrhu Územního plánu
v lokalitě B29, par. č. 721, 723/16
a 723/179 z ploch pro bydlení na plochy občanského vybavení (OV)
Hlasování 7 pro – 1 proti (RNDr. I. Nesrovnal) – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Zastupitelé se shodují, že
v tomto místě by bylo vhodné vybudovat sportoviště, proto je potřeba
této změny v Územním plánu.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu v návrhu Územního plánu
u parc. č. 439/3 z plochy pro bydlení
na plochu občanského vybavení (OV)
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: tato plocha je ve skutečnosti součást areálu Sportovního klubu, nikoliv plocha k bydlení.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu v návrhu Územního plánu
u parc. č. 288 a parc. č. 287 z plochy
pro bydlení na plochy občanského
vybavení (OV)
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: tyto pozemky jsou nově
ve vlastnictví obce a přímo sousedí
s budovou obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu v návrhu Územního plánu
u parc. č. 538/17 z plochy pro bydlení
na plochu veřejného prostranství (VP)
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: tento pozemek bude sloužit v budoucnu jako chodník

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje změnu v návrhu Územního plánu
u parc. č. 594 z plochy dopravní infrastruktury na plochu veřejné zeleně (VZ)
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: pozemek je v majetku Státního pozemkového úřadu. Obec by jej
mohla získat, pokud bude veřejnou
zelení.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje úpravu v textové části návrhu
Územního plánu Plochy občanského vybavení, Podmínky pro výškové
využití území – stávající, nebo max.
1NP + podkroví, nebo max. 1NP +
odskočené podlaží dovnitř půdorysu
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: tímto usnesením se
upravuje maximální výška budov
občanského vybavení obdobně jako
u budov pro bydlení.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje úpravu v textové části návrhu
Územního plánu Podmínky pro využití ploch – výstupní limity, a to takto – Stavby rodinných domů musí být
nejméně 30 m od kraje lesa a ostatní
drobné stavby mohou být umístěny
bezprostředně za oplocením, které
musí být nejméně 7 m od lesa, aby
byl zabezpečen průjezd lesnické
a hasičské techniky. Tato podmínka se nevztahuje na stávající domy
a stavební pozemky.
Hlasování 6 pro – 2 proti (RNDr. I.
Nesrovnal, Ing. Bc. K. Koktavý) – 0 se
zdrželi.
Z diskuze: z podmínky zákazu
výstavby 30 m od lesa je potřeba
vyjmout stávající domy a stavební
pozemky. Toto omezení by bylo
platné pro nově vznikající stavební
parcely. Některým zastupitelům se
toto omezení pro nové pozemky zdá
nespravedlivé.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro obec Včelná v letech
2021-2022“ firmu ČEZ ESCO, a. s., IČ
03592880, Duhová 1444/2, Praha 4,
Michle s nabídkovou cenou bez DPH
1120 Kč/MWh u veřejného osvětlení
a 1410 Kč/MWh u ostatních odběrů.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: současně sjednaná cena
je vyšší, takže půjde v následujících
dvou letech o úsporu.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dle doporučení výběrové komise
dodavatele veřejné zakázky „Dodávka plynu pro obec Včelná v letech
2021-2022“ firmu ČEZ ESCO, a. s., IČ
03592880, Duhová 1444/2, Praha 4,
Michle s nabídkovou cenou 485 Kč/
MWh bez DPH.
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Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: současná cena je dražší, takže i v tomto případě půjde o úsporu.
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje cenu vodného a stočného na
rok 2021 takto: Vodné pevná část
360 Kč, pohyblivá část 35,97 Kč/m3.
Stočné pevná část 240 Kč, pohyblivá část 24,66 Kč/m3. Všechny ceny
bez DPH.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Na příští rok se vodné
i stočné zvyšuje jen minimálně. Pevné složky jsou neměnné.

úřadu je kompletně připravena, včetně stavebního povolení. Výše dotace
je stanovena na 80% uznatelných výdajů, maximálně na 10 mil. Kč. Povinnou přílohou žádosti je schválení
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Včelná se připojuje k výzvě Zastupitelstva Jihočeského
kraje, číslo usnesení 221/2020/ZK-29
ze dne 24. 9. 2020, ohledně urychlení
dostavby středočeské dálnice D3.
Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: Zastupitelstvo Jihočeského
kraje rozeslalo výzvu jihočeským obcím, aby se přidali k apelu na dostavbu
dálnice D3 ve Středočeském kraji.
Neschválená usnesení (pro přijetí
usnesení je nutné mít nadpoloviční
většinu ze zvoleného počtu zastupitelů, tj. min. 5 hlasů):

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace v roce 2021 na Ministerstvo
pro místní rozvoj, do podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
s názvem „REKONSTRUKCE BUDOVY
OBECNÍHO ÚŘADU VČELNÁ“ a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady podprogramu pro
poskytování dotací k této akci.
Hlasování 7 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (RNDr. I. Nesrovnal)
Z diskuze: rekonstrukce obecního

X Změna v návrhu Územního plánu
u parc. č. 570/10 a 572/3 z ploch
občanského vybavení na plochy
pro bydlení (B)
Hlasování 4 pro (M. Šlinc, JUDr. I. Rygálová, Ing. I. Smudková, RNDr. I. Nesrovnal) – 4 proti (M. Stránská, Mgr.
K. Feitl, Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J.
Lexa) – 0 se zdrželi.
Z diskuze: v návrhu byly tyto plochy
vedené jako plochy k bydlení upraveny na plochy občanského vybavení.
V současnosti je na těchto obecních
pozemcích workoutové hřiště v ul.
Borovského. Část zastupitelů požaduje, aby tyto pozemky zůstaly plochami pro bydlení. Další zastupitelé
naopak trvají na tom, aby vzhledem

k současnému využití jako venkovního sportoviště, zůstaly pozemky
v plochách občanského vybavení.

X Změna v návrhu Územního plánu
v textové části – Plochy bydlení –
Nepřípustné využití – výstavba
nových dvoj-domů, troj-domů,
řadových a bytových domů vyjma
pozemků p. č. 705/11 a 705/8.
Hlasování 4 pro (M. Stránská, Mgr. K.
Feitl, Ing. J. Lexa, JUDr. I. Rygálová) –
2 proti (Ing. Bc. K. Koktavý, RNDr. I.
Nesrovnal) – 2 (Ing. I. Smudková, M.
Šlinc) se zdrželi.
Z diskuze: úprava textové části
spočívala v doplnění nepřípustné
výstavby o troj-domy. Někteří zastupitelé však vyjádřili nesouhlas s tímto textem z důvodu výjimky pro p.
č. 705/11 a 705/8, kterou však již dříve zastupitelstvo schválilo.

Podrobný zápis ze všech zasedání Zastupitelstva obce Včelná najdete na
webových stránkách www.vcelna.cz
v sekci Úřad  Obecní zastupitelstvo
 Zápisy ze zasedání

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je plánován na
14. 12. 2020 od 18:00. S největší
pravděpodobností bude probíhat
opět formou videokonference!
Podrobnosti jak se přihlásit k jednání živě naleznete na webových
stránkách i na úřední desce.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Včelná přeje všem
občanům Včelné veselé Vánoce a klidné
prožití adventního času.
I když není možné se v této složité situaci setkávat a sdílet tak společně radost
a sváteční náladu, jako tomu bylo v předchozích letech, snažíme se společně se
všemi zaměstnanci MŠ a za podpory zřizovatele udělat vše pro to, aby v této nelehké době měly děti ve školce příjemně
prožitý advent a aby i nadále pro ně byla
školka místem radosti a bezpečí, jako

tomu bylo do teď. Pro děti jsme v kruhu
školky uspořádali svatomartinské pečení rohlíčků a Zamykání lesa, které bylo
pro děti nejen poučením, ale také zábavným zpestřením podzimních dní. Nyní
už se společně s dětmi připravujeme na
Vánoce.
Děkujeme všem, kteří Mateřskou školu Včelná podporují.
Zdravý a šťastný vstup do nového roku
přeje Mateřská škola Včelná

INZERCE
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PRODEJNA CENTRUM SMÍŠENÉ ZBOŽÍ

u Obecního úřadu Včelná

Tel. 387 250 213
Děkujeme za vaši návštěvu

Prodejní doba:

nabízí mimo běžný sortiment AKTUÁLNÍ sezónní zboží:
Háčky na stromek, řetězy, prskavky.
Tavné pistole a náplně, svíčky, vonné oleje.
Vánoční dekorace, doplňky na dekorační výrobu, balící materiál, stuhy,
drátky a různé přízdoby.
Vánoční květy, hvězdy a jiné druhy.

Elektro – baterie, žárovky, prodlužovačky, světýlka aj.
Textil – bavlněné kapesníky, trenýrky, ponožky apod.
Hračky – zábavné hry, dětské časopisy aj.
Pečení – formičky, sáčky na perníčky a potřeby na pečení,

Pondělí - pátek 8-17
Sobota
8-11
Neděle
ZAVŘENO

Vánoční prodejní doba:
24. 12. 8-12 hod.
25.–27. 12. zavřeno

Balící služba (i zboží nezakoupené
u nás, neplatíte za práci, jen materiál)

Vánoční hvězdy živé
(dodavatel Hluboká)

cukrářské krabičky a košíčky

Pohledy, známky, kalendáře.
Sazka – vánoční losy, také v podobě jmenovek.

PRACOVNICE
NA ÚKLID
A VÝDEJ OBĚDŮ

Sklad Čepro Včelná hledá pracovnici na úklid a výdej obědů.
Odměna na dohodu 13.000 Kč měsíčně, max. 5 hodin
denně. Nástup od 1. 1. 2021. Vhodné jako přivýdělek.

Kontakt: p. Zelenský | 739 240 391
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