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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás všechny zdravím v tomto krásném
předvánočním čase, který jsme společně zahájili první
adventní neděli 27. listopadu. Ještě jednou bych velice
rád poděkoval všem účinkujícím a jejich pedagogům,
kteří si pro nás připravili pěkné vystoupení. Vánoční
atmosféru nám tradičně připomíná také rozsvícený
vánoční strom pod obecním úřadem. Letos byl vybrán
skutečně nádherný smrk a společně s novou
obměněnou výzdobou mnohým z nás jistě vyrazil dech.
Pevně věřím, že připravené akce jako bylo rozsvícení
vánočního stromu nebo čertovská nadílka, přispěly k
příjemné předvánoční atmosféře ve Vašich domovech
a ke zlepšení vzájemných mezilidských vztahů.

Ani v předvánočním čase nezahálelo obecní
zastupitelstvo a na svém listopadovém zasedání přijalo
zásadní rozhodnutí pro příští rok. Nejdůležitější
investiční akcí v následujícím roce bude zahájení
rekonstrukce kulturního domu. Obec Chvalšiny se stala

Prosinec č. 7/2016

úspěšným žadatelem o dotaci na zateplení kulturního
domu, která zhruba ze čtvrtiny pokryje stavební
náklady venkovní části akce. Současně se zateplením
bude vybudována nová střecha, ve vnitřních
prostorech budou přestavěny šatny. Následně se pak
počítá s vybudováním nového baru, rekonstrukcí
podlahy a interiérového vybavení včetně nového
nábytku. Jde o velice náročnou stavební akci, jejíž
nemalé náklady sníží naspořené rezervy obce
z minulých let.
Jak jsem již zmínil v posledním zpravodaji, obci
Chvalšiny se daří velice dobře na poli odpadového
hospodářství. Nakládání s odpady nám příznivě vychází
také při porovnávání příjmů a výdajů spojených s
odpady. Z tohoto důvodu může obec nadále držet
velice nízké poplatky za odpady včetně ceny štítků za
svoz popelnic.
Podobně se daří držet stejné ceny vodného a stočného.
Otázkou u ceny vodného zůstává do budoucna vývoj
poplatku za vodu z podzemních zdrojů, u kterého
chystali naši zákonodárci významné navýšení.
V současnosti je čerpáno z podzemních zdrojů přibližně
40% veškeré spotřebované vody ve Chvalšinách. Obec
Chvalšiny bude nadále prioritně investovat do zdrojů
pitné vody.
Věčným tématem jsou veřejná prostranství. Do údržby,
rekonstrukcí a oprav jsou každoročně směřovány
nemalé finanční prostředky. V příštím roce nás čeká
avizovaná oprava rigolů v levé části spodního náměstí.
Bude třeba obnovit vybavení dětského hřiště na sídlišti.
Počítá se také s drobnými rekonstrukcemi místních
komunikací.
Na závěr mi dovolte popřát všem příjemné prožití
vánočních svátků, plno osobních a pracovních úspěchů,
hodně štěstí a zdraví v novém roce 2017.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na zasedání zastupitelů dne 24.11.2016
projednáno a následně schváleno:



















bylo

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2015/2016,
povolení výjimky z průměrného nejnižšího
počtu žáků základní školy podle § 23 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pro školní rok 2016/2017 a pověření
starosty obce uzavřením smlouvy o úhradě
nadnormativních výdajů na prostředky určené
na platy a odvody,
návrh vyrovnaného rozpočtu Základní a
Mateřské školy na rok 2017 s výnosy
2.121.000,- Kč a náklady 2.121.000,- Kč.
Účelově vázané příspěvky jako součást
rozpočtu ZŠ a MŠ Chvalšiny na vybavení ZŠ a
MŠ Chvalšiny ve výši 45.000,- Kč,
nezměněné ceny vodného a stočného na rok
2017 – vodné 25,33 Kč/m3 včetně DPH a stočné
22,87 Kč/m3 včetně DPH,
úhrada za odpady pro rok 2017 ve výši 150,Kč/osoba a cena štítku na odvoz domovního
odpadu ve výši 60,- Kč,
Plán inventur pro inventarizaci majetku Obce
Chvalšiny za rok 2016,
realizace akce „Zateplení kulturního domu
Chvalšiny“,
hodnotící a výběrová komise pro výběr
zhotovitele akce „Zateplení kulturního domu
Chvalšiny“,
Směrnice Obce Chvalšiny k dani z přidané
hodnoty,
vnitřní předpis - Směrnice o platech (mzdách),
návrh rozpočtu Obce Chvalšiny pro rok 2017 v
částce příjmy 30.614.670,- Kč a výdaje
30.614.670,- Kč,
rozpočtové opatření č. 11/2016 k rozpočtu
Obce Chvalšiny, jímž dojde v souladu s
ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, ke změně rozpočtu v příjmové
části o 32.000,- Kč, ve výdajové části o 19.938,Kč a ve financování o -12.062,-Kč,





pronájem vodohospodářského majetku s
názvem
Prodloužení
vodovodního
a
kanalizačního řádu Chvalšiny, - tj. vodovod PR
DN 90 o délce 36 m a kanalizace PVC DN 200 o
délce 33 m na pozemcích parc.č. 260/6, 269/17
a 276/14 vše v k.ú. Chvalšiny,
Smlouva
o
věcném
břemeni
č.:CB014330028702/001 s firmou E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České
Budějovice – zřízení, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy spočívající v
umístění zemního kabelového vedení NN a
kabelového pilíře v k.ú. Chvalšiny s názvem:“
Chvalšiny K/1246, Klíma – NN“,
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Český Krumlov podle §63 zákona č.128/2000 o
obcích (obecních zřízeních) na dobu určitou od
1.1.2017 do 31.12.2019 - na základě této
smlouvy bude příslušný správní orgán
městského úřadu v Českém Krumlově provádět
za naši obec výkon přenesené působnosti podle
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění, neboť naše obec není schopna
svými orgány svěřený výkon státní správy
vykonávat, za výkon přenesené působnosti
uhradí Obec Chvalšiny paušální poplatek
2.100,-Kč za každý převzatý a vyřízený
přestupek,

bylo vzato na vědomí:
 provedená rozpočtová opatření č. 9/2016 a
10/2016.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje







obecní úřad bude uzavřen v období 27.12.30.12.2016,
sběrný dvůr bude 24.12. a 31.12. uzavřen,
pravidelný středeční svoz pytlů s vytříděným
odpadem bude přes svátky probíhat bez
omezení,
svoz popelnic bude ve středu 21.12. a 28.12.
zakoupené náhradní štítky na popelnice platí
pouze na svozy 21.12. a 28.12., tj. do konce
roku 2016
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Pozvánka na Vánoční fotbalový turnaj
Ve středu 28.12.2016 se bude v tělocvičně Základní
školy ve Chvalšinách konat druhý ročník vánočního
fotbalového turnaje hráčů starších 35 let. Začátek
turnaje bude v 9:00 hodin. Přihlášeno je pět mužstev:
Chvalšiny A, Chvalšiny B, Vyšší Brod, Lhenice, SAK Český
Krumlov. Turnaj budou řídit dva delegovaní rozhodčí.
Občerstvení pro hráče i veřejnost je zajištěno. Všichni
jsou srdečně zváni. Sportu zdar!
TJ Sokol Chvalšiny

Mikulášování
Jako každý rok patřilo i letos Mikulášování 9. třídě. Už
od začátku školního roku jsme se těšili, jak půjdeme
v kostýmech Mikuláše, andělů a čertů obcí, jak
navštívíme třídy ve škole a děti ve školce. Martin Dušák
dostal kostým Mikuláše, děvčata se převlékla za anděly
a kluci s Eliškou byli čerti.
Po zkoušce kostýmů a přípravě Mikulášových listin
jsme se nemohli dočkat dne D. V úterý 6. 12. ráno jsme
se sešli ve třídě, převlékli se do kostýmů a vyrazili.
Nejdříve jsme navštívili obecní úřad, kde jsme se setkali
s p. starostou a s p. Mikešovou. Všichni na obci dostali
od andělů sladkosti a celá naše třída měla na obci
připravenou nadílku.

zachránila písnička dvou odvážných děvčat. V 5., 6. a 7.
třídě nás přivítali také písničkou. 8. třída se už určitě
těšila na příští Mikulášování a na to, jak se zhostí role
Mikuláše, čertů a andělů. Všechny děti, učitelé, p.
zástupkyně i ředitel školy dostali od andělů sladkou
pozornost.
Naše Mikulášování se všem podle ohlasů líbilo, třídní
učitelé nám po skončení akce poděkovali a vedení školy
nás přišlo druhý den za naši akci pochválit a poděkovat.
Od 1. třídy, jejímiž jsme patrony, jsme dostali sladkou
odměnu za zdárný průběh Mikulášování.
Všichni jsme rádi, že se nám Mikulášování povedlo a
doufáme, že příští rok přijde Mikuláš s anděly a čerty
zas.
Žáci 9. třídy

Pozvánka na vánoční tvoření
Srdečně zveme všechny z Chvalšin a okolí na odpolední
tvoření pro děti a dospělé, které se bude konat v úterý
20. 12. 2016 od 15.30 do 17.30 hodin ve škole. Přijďte
strávit příjemné předvánoční odpoledne a vyrobit si s
dětmi drobné dekorace, které dotvoří vánoční
atmosféru. Můžete se těšit nejen na zdobení perníčků,
ozdoby z drátků nebo včelího vosku, hvězdy a přání z
papíru, svícny ze dřeva, ale i na dobrou kávu a čaj, slané
a sladké občerstvení.
Kolektiv ZŠ Chvalšiny

Dále naše cesta vedla tradičně do obchodu p.
Novákové, kde jsme byli taktéž obdarováni.
Za všechny dary moc děkujeme.
Z obchodu jsme zamířili rovnou do MŠ. Děti v mateřské
škole byly velmi šikovné, moc se nás nebály, zazpívaly
písničky a řekly básničky. Od andělů a čertů dostaly
bohatou nadílku.
Po velké přestávce jsme už chodili po jednotlivých
třídách naší školy. 1. třída byla skvělá. Nikdo se nebál,
dokonce se někteří prvňáčci nebáli sáhnout si na čerty.
Dostali od nás kornouty se sladkostmi, které jsme jim
vyrobili při hodině výtvarné výchovy. 2. třída měla pro
Mikuláše připravené pásmo písniček. 3. třída nás
překvapila obrázky pro čerty, anděly i Mikuláše. 4. třídu

Poznámka redakční rady
Příspěvky do novin „Informace pro obyvatele obce
Chvalšiny“ zasílejte v elektronické podobě na e-mail:
podatelna@chvalsiny.cz a to vždy do konce měsíce pro
zveřejnění v měsíci následujícím
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