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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v neděli 12. 1. proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka. Městská charita
České Budějovice zorganizovala čtyři skupiny koledníků, které za necelé
tři hodiny vybraly mezi našimi občany
celkem 12 749 Kč. Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli, za jejich
štědrost a také vstřícnost. Členové
charity velmi chválili naše spoluobčany za jejich laskavost a vřelost, se
kterou je vítali.
Chtěla bych také poděkovat pracovníkům našich technických služeb,

kteří během ledna dokončili výrobu dřevěného zastřešeného sezení,
které jsme umístili na dětské hřiště
v Dlouhých rolích.
Na posledním zasedání zastupitelstva byl podpořen návrh přípravy projektové dokumentace na rozšíření
kapacity v mateřské škole o 5. třídu.
Dětí v naší obci stále přibývá. Ročně vítáme přes 40 nových občánků
a legislativa nařizuje všem obcím,
jako zřizovatelům mateřských škol,
povinnost zajistit místa v předškolním zařízení všem dětem od 3 let
věku. Z předběžných propočtů dle
aktuální evidence obyvatel nám
vychází, že by současná kapacita
112 dětí nemusela ve školním roce
2020/2021 stačit. Jistotu budeme
mít až začátkem května, kdy bude
probíhat zápis do MŠ. V tu dobu by
měl být projekt již připraven, abychom mohli případnou výstavbu
nové třídy zahájit co nejdříve. Budeme se rovněž snažit na tuto investi-

Tříkrálová sbírka

ci získat dotaci ze státního rozpočtu
případně z fondů EU.
Letos je přestupný rok a po čtyřech
letech bude mít únor 29 dní. I v tomto nejkratším měsíci v roce to v naší
obci žije. V úterý 4. 2. 2020 byly oficiálně spuštěny nové webové stránky obce. Na www.vcelna.cz můžete

zaregistrovat své e-mailové adresy
k zasílání novinek. Automaticky vám
bude zaslán odkaz do vaší emailové schránky, který bude nutné ještě
potvrdit (zkontrolujte prosím i složku nevyžádané pošty). Poté bude
již váš e-mail zapsán v seznamu
pro zasílání všech novinek. V sekci
Úřad – Odpady – naleznete aktuální
kalendář svozů odpadů na celý rok
2020. Dále si můžete stáhnout mobilní aplikaci V OBRAZE, díky které
budete mít přehled o aktualizacích
v těch oblastech, které vás budou
nejvíce zajímat.
První únorovou sobotu mnozí z vás
přišli na obecní ples, který byl dopředu zcela vyprodaný. Myslím, že se
všichni dobře bavili a odcházeli spokojení. Poté následoval týden jarních
prázdnin. Děti si na chvíli odpočinuly
od školních povinností, některé vyra-
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Dřevěné zastřešené sezení
na dětském hřišti v Dlouhých rolích
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zily s rodiči na dovolenou, nebo se
účastnily příměstských táborů, aby
změnily prostředí a načerpaly novou
energii do dalšího pololetí.
Děkuji všem, kteří mě oslovují se
svými zkušenostmi, či podněty pro
zlepšení soužití v naší obci, ať už
prostřednictvím e-mailu, nebo přes
Facebook obce. Jedním z častých
problémů, který naše občany v různých částech obce velmi obtěžuje,
je neustálé štěkání psů. Chtěla bych
apelovat na majitele, aby byli více
ohleduplní ke svým sousedům a své

štěkající psy alespoň na noc zavírali a nerušili tak noční klid a spánek
ostatním. Někteří občané však pracují na směny a je pro ně velmi důležitý
odpočinek i během dne. Pes, který vytrvale štěká, by měl být svým pánem
uklidněn.
Velmi mě těší, že jsou mezi vámi
i tací, kteří umějí vyjádřit slova chvály
či díků. Ráda slyším, že jste ve Včelné
spokojeni a dobře se vám tu žije.
Miroslava Stránská,
starostka obce

Ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Včelná konaného dne 27. 1. 2020
Přítomno 6 zastupitelů: M. Stránská (starostka), Mgr. Kamil Feitl (místostarosta),
Ing. Bc. K. Koktavý, Ing. J. Lexa (přišel při projednávání bodu 9), RNDr. I. Nesrovnal,
JUDr. I. Rygálová
Omluveni 3 zastupitelé: Michal Šlinc (místostarosta), Ing. J. Mandžukova, Ing. I. Smudková
Ze zpráv na vědomí:
Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byla splněna, kromě uzavření směnné smlouvy na 111 m2 pozemků, u které se čeká na schválení
geometrického plánu.
Daňové příjmy činily v prosinci 3,05
mil. Kč a od počátku roku byly vyšší
v porovnání s rokem 2018 o 3,7 mil.
Kč. Rozpočtové příjmy byly k 31. 12.
naplněny na 99,9 % (32,3 mil. Kč)
a výdaje na 98,0% (33,8 mil. Kč).
Stav na účtech obce k 31. 1. 2020 byl
40,05 mil. Kč.
Schválená usnesení:
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dotaci ve výši 85.000 Kč pro spolek
Včelňáci z.s., IČ 04517989, Nádražní
224, Včelná na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí
pořádaných v roce 2020.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu ústřední
inventarizační komise k provedení
inventarizace majetku obce Včelná
k 31. 12. 2019.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi
Z diskuze: V rámci inventury bylo provedeno označení inventarizovaného
majetku QR kódy.

Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Včelná č. 1/2020 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Vyhlášku bylo nutné upravit na základě doporučení odboru
kontroly a dozoru ministerstva vnitra.
Zastupitelstvo obce Včelná uděluje
Cenu obce pro rok 2019 s finančním
příspěvkem 5000 Kč družstvu metané žen SK Včelná.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
Z diskuze: Celkem byli navrženi 3
kandidáti. Všichni zastupitelé předem hlasovali a každému z nominovaných udělili body dle vlastního
uvážení. Starostka pak vše vyhodnotila a vítěz byl na zasedání schválen
jednomyslně.
Zastupitelstvo obce Včelná uděluje
Pamětní list a dárkový koš manželům Vojtěchu a Ludmile Dudákovým.
Hlasování 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Z diskuze: Pozemek bude využit
pro veřejně prospěšné účely, nikoli k prodeji soukromé osobě.

X Úprava textové části návrhu
územního plánu pro Plochy bydlení – nepřípustná využití: Výstavba nových dvoj-domů, řadových
a bytových domů, vyjma pozemků parc. č. 705/8 a 705/11 v k.
ú. Včelná, kde je možné umístit
bytový dům o nejvýše dvou nadzemních podlažích.
Hlasování 4 pro – 1 proti (RNDr. Ivo
Nesrovnal) – 1 se zdržel (Mgr. Kamil Feitl).
Z diskuze: Projednávala se připomínka pana Ing. Trojáka a petice k územnímu plánu, kterou
předložila Ing. Theerová a byla
podepsána 120 občany. Z petice vyplynulo, že by občané chtěli, aby byl plánovaný bytový dům
snížen o jedno patro, tj. na max.
2 NP. Podrobněji si můžete diskuzi přečíst na stránkách obce
www.vcelna.cz v sekci úřad
-obecní zastupitelstvo-zápisy ze
zasedání

Neschválená usnesení (pro přijetí
usnesení je potřeba minimálně 5 hlasů, což je nadpoloviční většina ze
zvoleného počtu zastupitelů):

Z různého:

X Prodej části pozemku parc. č.
723/184 o výměře cca 230 m2.
Hlasování 0 pro – 5 proti – 0 se zdrželi.

Na návrh zastupitelky paní JUDr. Rygálové, který většina přítomných zastupitelů podpořila, se ve zpravodaji
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obce nebude dále objevovat rubrika
„Jak to vidí zastupitelé“. Zastupitelé
své názory sdělují občanům na veřejných zasedáních zastupitelstva a ne-

sdílí názor starostky, že by měli mít
další prostor se vyjadřovat ve zpravodaji. Starostka jejich názor bude
respektovat.

Jste zváni na další zasedání
Zastupitelstva obce Včelná, které je
plánované na 30. 3. 2020 od 18:30.

ŽIVOTNÍ SITUACE: PŘIHLAŠOVÁNÍ K POBYTU
Aneb co a kde musím vyplnit, co a jak doložit a kam vše následně nahlásit?
Povinnost, nebo svobodná
volba?
Místo trvalého pobytu, které máte
uvedené v občanském průkazu a ve
státní evidenci obyvatel, si volíte svobodně a nemusí to být místo vašeho
skutečného bydliště.

Kde změnu pobytu vyřídím?
Pokud se trvalé bydliště rozhodnete
změnit, učiníte to osobní návštěvou
na obecním úřadě v obci, kam se
chcete přihlásit.
Od 15 let věku v této věci jednáte samostatně, za děti pod 15 let jedná zákonný zástupce, který předloží rodný
list dítěte či jiný doklad o tom, že je
zákonným zástupcem.

Jsou na to předepsané
formuláře a lze je najít
na internetu?
Pro přihlášení se používá předtištěný
formulář A5, který obdržíte na obecním úřadě při osobní návštěvě a zpravidla jej na místě vyplníte. Formulář je
na tvrdším papíře pro účely dlouhodobého archivování a nelze jej nahradit
vlastními výtisky.

Co a čím doložit?
S sebou přinesete platný občanský
průkaz a doložíte právo přihlásit se
v konkrétní nemovitosti k pobytu.
To učiníte jedním z těchto způsobů:
– Přivedete s sebou vlastníka nebo
nájemce nemovitosti, který vám
udělí souhlas svým podpisem na
druhé straně přihlašovacího lístku.
– Jste sami vlastníkem nemovi-

–
–

tosti. Tuto skutečnost ověří úřad
dálkovým přístupem do katastru
nemovitostí a nemusíte ji dokládat. Musíte však být již zapsáni
jako vlastník v katastru nemovitostí, včera podepsaná kupní
smlouva nestačí.
Jste-li nájemce, předložíte platnou nájemní smlouvu.
Předložíte písemný souhlas majitele či nájemce nemovitosti
s přihlášením k trvalému pobytu.
Na ní musí být ale úředně ověřený podpis.

Pokud je vše doloženo, úředník odstřihne jeden z rohů na občanském
průkazu a vydá potvrzení o změně
pobytu, které společně s ustřiženým
občanským průkazem tvoří platný doklad totožnosti, kterým se budete prokazovat, dokud vám nebude vyhotoven nový občanský průkaz. Obecnímu
úřadu uhradíte správní poplatek 50 Kč.

Musím se někde z pobytu
odhlašovat?
Na obecním úřadě minulého bydliště
nemusíte pobyt odhlašovat. Pokud
však chcete například vrátit část již
zaplacených místních poplatků, musíte to s tímto úřadem vykomunikovat. Úřady mezi sebou si místní poplatky přeposílat neumějí.

Adresa pro doručování
Na obecních úřadech s CzechPointem si můžete do státní evidence
obyvatel zavést zdarma kromě údaje
o místu trvalého pobytu i další nepovinný údaj: „adresu pro doručování“.
Na ni vám pak budou povinny posílat
úřady korespondenci bez ohledu na
váš údaj o trvalém bydlišti.

Trvalý pobyt a příjmy obce

Kde zažádat o nový občanský
průkaz?
Agendu občanských průkazů stát malým obcím nesvěřuje, takže se do 15
pracovních dnů od změny pobytu vydáte na Magistrát města do Českých
Budějovic, a to na pracoviště v Jeronýmově ulici č. 1. Kdo má blíže do jiného
okresního města, může využít i jiný
úřad obce s rozšířenou působností.
Na úřadě vyplníte předtištěný formulář
a úřednice „opticky zachytí vaše biometrické údaje“, tj. ošklivě vás vyfotí.
Vyhotovení nového občanského průkazu trvá asi 4 týdny a je zdarma.

Ačkoli nemáte zákonnou povinnost
přihlásit se k trvalému pobytu v místě
skutečného bydliště, příjmy dané obce
na tom velmi závisejí. 88 % daňových
příjmů obce se totiž přímo odvíjí od
počtu trvale hlášených obyvatel a každý trvale hlášený občan přináší do
naší obce ročně 12 tisíc korun!
Nejste-li hlášeni ve svém bydlišti k trvalému pobytu, nepřispíváte na služby,
které vám obec poskytuje.

Kde musím provedenou
změnu bydliště nahlásit?
K některým úřadům se změněné údaje dostanou automaticky – na katastrální úřad, finanční úřad a živnos-
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tenský úřad. Živnostníci však musejí
nahlásit případnou změnu adresy sídla podnikání (do 8 dnů), pokud ji chtějí
změnit současně s pobytem.
Některé instituce sice mají k údajům
o pobytu vlastní přístup, ale zákon
vám stále ukládá oznamovací povinnost: zdravotní pojišťovny (do 30
dnů) a úřad práce (do 8 dnů).
Dalším institucím pak musíte změnu
sami oznámit – bankám, pojišťovnám, registru vozidel (do 5 dnů),
dodavatelům energie, škole, za-

městnavateli, lékaři, telefonnímu
operátorovi, poště (SIPO, televizní
a rozhlasové poplatky), příjemci důchodů i správě sociálního zabezpečení.
Vyměnit si budete muset řidičský
průkaz (lhůta 5 dnů), kromě změny
pobytu v rámci jedné obce.

Několik skutečností na závěr
• Zákon o evidenci obyvatel výslovně uvádí, že „Z přihlášení občana
k trvalému pobytu nevyplývají žád-

ná práva k objektu, kde je hlášen,
ani k vlastníkovi nemovitosti.“
• Obecní úřady přihlašují k pobytu
pouze občany ČR, nikoli cizince,
jejichž pobyt řeší cizinecká policie.
• Jednou povolený trvalý pobyt může
vlastník nemovitosti po odstěhování dotyčného nechat i úředně zrušit. Podmínky tohoto úkonu by vydaly na samostatný článek.
František Mareš, referent OÚ

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY OBECNÍ KNIHOVNY
Výpůjčka fyzické knihy či registrace
čtenáře jsou možné jen při návštěvě
knihovny v otevírací době, avšak vyhledávání v knižním fondu i rezervace
knihy jsou možné on-line v knihovním
systému „Koha“.
Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte katalog.knihovnavcelna.cz, anebo tento odkaz naleznete
na webu obce www.vcelna.cz v sekci
„Život v obci“ na stránce „Knihovna“.
Jakýkoli návštěvník této stránky může
vyhledávat v jednořádkovém či pokročilém vyhledávání knihy ze včelenské

HROMADNÝ
SBĚR ODPADŮ

knihovny podle názvu, autora, ISBN,
klíčového slova, případně vydavatele.
Ke každé knize jsou uvedeny podrobné
informace a uvidíte, zda je kniha dostupná. Knihy je možné čtenářsky ohodnotit.
Pokud si v knihovně navíc vyžádáte
přístupové údaje k vlastnímu účtu
(jméno a heslo), zpřístupní se vám
další služby on-line katalogu:
– přehled aktuálních výpůjček (lze
prodlužovat)
– historie vlastních výpůjček
– knihy lze zarezervovat
– knihy, o které máte zájem, si mů-

Jarní hromadný sběr odpadů se uskuteční
v sobotu 28. března dopoledne.
Bližší informace v příštím vydání zpravodaje.

–

–

žete ukládat
do vlastních
seznamů
pro budoucí
výpůjčky
je možné
hodnotit knihy 1 až 5 body, a tak
usnadnit výběr dalším čtenářům
je možné podávat i návrhy na nákup knih.

Otevírací doba knihovny:
pondělí 15,30 – 17,00 hodin
a středa 16,00 – 18,00 hodin.
Jana Petrová, knihovnice

KULTURA
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KULTURNÍ AKCE

OHLÉDNUTÍ ZA OBECNÍM PLESEM
Začátkem února se v našem kulturním domě konal obecní ples. Vstupenky byly zcela vyprodány. Celým večerem nás provázela výborná kapela MELODIKUM. Kromě předtančení hosté viděli také speciální překvapení – POLE DANCE v podání
Lucie Šimkové, která se v roce 2013 stala mistryní ČR v této disciplíně. Společně se svojí kolegyní nám předvedly úžasnou
show. Nezapomněli jsme také předat Cenu obce družstvu žen metané z SK Včelná za mimořádné sportovní úspěchy
v roce 2019 a Pamětní list manželům Dudákovým za pořádání seniorských večerů. Ze zakoupených vstupenek pak byly
losovány hodnotné ceny. Děkujeme všem za skvělou atmosféru.

Starostka a místostarosta

Předtančení

Hlavní cena plesu

Kapela Melodikum

Pole dance

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – NEDĚLE 22. 3. 2020
Posledních několik let přibývá v naší obci okolo 40 nově narozených dětí, proto
během roku připravujeme vítání občánků hned dvakrát. V březnu přivítáme děti
narozené od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019. Do konce února dostanou rodiče na
tuto slavnostní událost osobní pozvánku. Děti obdrží od obce dárek a budou
zapsány do kroniky. Profesionální fotografka každé rodině připraví společnou
fotografii.

KULTURA
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AKCE SPOLKU VČELŇÁCI

OHLÉDNUTÍ ZA VEPŘOVÝMI HODY
Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům letošních vepřových hodů. Celková účast byla opravdu rekordní a všechny
zabijačkové dobroty se snědly. Děkujeme obci za propagaci a pomoc při pořádání této akce. Velký dík patří Jaroslavu
Bílkovi za skvělou přípravu a organizaci a také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s obsluhou přímo na místě.

Zpráva v Českobudějovickém deníku

POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
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KULTURA / INZERCE

VĚDA NA VSI – VĚDA 21. STOLETÍ

INZERCE

Ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity jsme pro
děti i rodiče připravili již 4. ročník této zábavné vzdělávací výstavy. Tentokrát
bude zaměřena na nově využívané technologie. Bližší informace naleznete na
FB spolku Včelňáci.

Lesní správa
a pila Kamenný Újezd,
provozovna pila Hamr,
nabízí palivové dřevo na prodej.
PALIVO ŠTÍPANÉ
ROVNANÉ METROVÉ
750 Kč/prm vč. DPH
PALIVO ŠTÍPANÉ
SYPANÉ POLÍNKA
VOLNĚ LOŽENÁ
750 Kč/prms vč. DPH
PALIVO KRÁCENÉ
ŠTÍPANÉ (BILKE)
VOLNĚ LOŽENÉ
580 Kč/prms vč. DPH
PALIVO ŠTÍPANÉ
SYPANÉ POLÍNKA
ŽOK
1000 Kč/žok
(1,22 prms) vč. DPH
PALIVO BALÍK
KRAJINY OSÁMKY
460 Kč/balík
(2prm) vč. DPH
PALIVO SUROVÉ
KMENY
DVOUMETROVÉ

INZERCE

520Kč/prm vč. DPH









PALIVO KULÁČE
SILNÉ
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Kontaktní osoba:
Mgr. František Slovák
tel.: 737 683 391
email: pila.hamr@seznam.cz

SPORT / INZERCE
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FOTBAL
Dne 2. 2. 2020 se naše starší přípravka SK Včelná (ročník 2009-2010) zúčastnila halového turnaje v Netolicích.
Ve slušně obsazeném turnaji, jsme ze
šesti účastníků obsadili pěkné druhé
místo. Klukům a trenérům patří poděkování za dvě výhry, dvě remízy a jednu
prohru. Jen tak dál sportovci :)
předseda fotbalového oddílu
Roman Zajíček

INZERCE
Zveme vás na

tel.: 776021864
www.obnovles.cz
obnovles@seznam.cz

v sobotu 14. 3. 2020
od 8 do 13 hodin
v Kulturním domě Včelná.

BLEŠÍ TRH

Poplatek pro prodejce 200 Kč.
Zájemci o prodej volejte
na tel.: 736 748 211.

Postihly Vás

Vstup zdarma.

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
PLETÍ ZÁHONŮ
SEKÁNÍ TRÁVNÍKŮ
STŘÍHÁNÍ KEŘŮ A ŽIVÝCH
PLOTŮ
CELOROČNÍ ÚDRŽBA
ZAHRAD

HANA BARTYZALOVÁ
České Budějovice | 723 528 871 | zahrady.bartyzalova@seznam.cz
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úklid lesa po těžbě
výsadba nových sazenic
vyřízení DOTACÍ
ZDARMA výsadbový plán

Jistota volných sazenic ve školkách při
REZERVACI V LEDNU

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.

