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Vážení spoluobčané,
po měsíci opět dostáváte do svých rukou další
vydání Informací pro obyvatele obce Chvalšiny, ve
kterém bych Vás rád informoval o událostech
v naší obci v posledních dnech a také o záměrech
a plánech na dny příští.
V budově obecního úřadu je postupně
dokončována rekonstrukce obřadní síně. Nyní
ještě zbývá tyto reprezentativní prostory úřadu
dovybavit vhodnými židlemi, křesly a závěsy.
Opravená obřadní síň tak může již brzy začít sloužit
veřejnosti a přivítat první svatebčany či nové
občánky naší obce.

V letních měsících bude rovněž vyměněna střešní
krytina budovy obecního úřadu. Není předpoklad,
že by prováděné práce měly zasáhnout do chodu
obecního úřadu. O případných omezeních budou
občané včas informováni.
Naproti hlavnímu vjezdu do sběrného dvora byla
rozšířena příjezdová cesta a současně se
vybudovalo nové stání pro kontejnery. Během
krátké doby bude toto nové hnízdo ještě osazeno
kontejnery na papír, sklo, jedlé oleje a tuky.
O prázdninových měsících bude probíhat
modernizace obecní knihovny. V prostorách
knihovny budou položeny nové podlahy,

Červen č. 16/2021

vyměněny dveře a knihovna bude kompletně
vybavena novými regály, stojany a policemi. Také
bude pořízeno nové počítačové vybavení včetně
stanice pro veřejný internet. Do knihovny
přibydou stolky, židle a další drobné vybavení.
Na konci června začnou práce na výměně
veřejného osvětlení za potokem v místní části „na
Dolánku“. Prováděná výměna sloupů a svítidel
veřejného osvětlení naváže na rekonstrukci
veřejného osvětlení na náměstí v loňském roce.
V souvislosti s těmito pracemi bude ještě
dodatečně osazeno těleso veřejného osvětlení
naproti prodejně Coop, kam bude rovněž
instalován kamerový systém se záznamem.
Na bytovém domě č.p. 187 nadále probíhají
stavební práce na zateplení a rekonstrukci budovy.
V historických pramenech lze dohledat, že tento
dům byl postaven v roce 1932, do roku 1945 patřil
Arnoldu Fuchsovi, který zde působil jako zubní
technik. Dům s velkou zahradou měl ve své době
označení Villa Rose, tj. Vila Růže. Troufám si říct, že
až bude po provedené rekonstrukci odstraněna
konstrukce lešení, zařadí se tento dům v plné své
kráse opět mezi architektonické skvosty naší obce.
Na závěr mi dovolte, abych všechny občany pozval
na tradiční Chvalšinskou pouť, která je
naplánována na 10. července. V loňském roce se
Chvalšinská pouť nekonala, a tak kulturní výbor a
všichni pořadatelé usilovně pracují na přípravě
programu letošní pouti. Program bude včas
distribuován všem obyvatelům naší obce.
Naplánovaná akce bude probíhat plně v souladu s
platnými epidemiologickými opatřeními, nicméně
aktuálně není očekáváno žádné zásadní omezení
nebo zpřísnění epidemiologických opatření. Takže
ještě jednou – všichni občané jsou srdečně zváni.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelé obce Chvalšiny na svém posledním
zasedání dne 27.5.2021 projednali a následně
schválili:
 Zprávu
nezávislého
auditora
o
přezkoumání hospodaření obce k 31.
prosinci 2020.
 Závěrečný účet obce Chvalšiny za rok 2020
s výsledným schodkem 3.189.787,06 Kč a
souhlas s celoročním hospodařením bez
výhrad.
 Předloženou účetní závěrku obce Chvalšiny
za rok 2020.
 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
obce 7.677.224,37 Kč.
 Hospodářský výsledek z hospodářské
činnosti obce – 4.098,86 Kč.
 Celkový hospodářský výsledek obce
7.673.125,51 Kč, který bude převeden na
účet nerozděleného výsledku hospodaření
předcházejících účetních období.
 Záměr pronájmu prostorů sloužících
k podnikání Chvalšiny čp.38 o výměře
43,65 m2. Účel pronájmu zřízení
provozovny cukrárny s vlastní výrobnou.
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Celkové nájemné ve výši
1.075,- Kč/měsíc.
 Záměr prodeje pozemku p.č. 21/51 k.ú.
Borová u Chvalšin o výměře 1333 m2,
pozemku p.č. 994/11 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 12 m2, pozemku p.č.
994/12 k.ú. Borová u Chvalšin o výměře 1
m2, pozemku p.č. 996/39 k.ú. Borová u
Chvalšin o výměře 675 m2. Cena 50,Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 obce
Chvalšiny o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 obce
Chvalšiny o místním poplatku z pobytu.
 Dohodu o partnerství s DMO Český
Krumlov, z.s. a pověření starosty obce
podpisem dohody.
 Záměr prodeje pozemku p.č. 458/3 k.ú.
Borová u Chvalšin o výměře 128 m2. Cena
50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.



Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB014330012871/003 s EG.D, a.s., Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno –
umístění distribuční soustavy – kabel NN –
stavba „Borová – NN“.
Zastupitelé dále projednali a odložili:
 Záměr prodeje pozemku p.č. 1638/6 k.ú.
Chvalšiny a pozemku p.č. 1638/7 k.ú.
Chvalšiny.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí:
 záměr na vyhlášení CHKO Blanský les
Příští zasedání Zastupitelstva obce Chvalšiny je
plánováno na čtvrtek 1.7.2021 od 18:00 hod. do
zasedací místnosti obecního úřadu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje








Termín konání Chvalšinské pouti byl
stanoven na 10.7.2021. Program pouti
občané obdrží do svých poštovních
schránek a bude rovněž uveřejněn na
internetových stránkách obce.
Nové nájemní smlouvy na hřbitovní místa
budou připraveny k podpisu od 1.8.2021.
Nájemní smlouvy budou k dispozici na
obecním úřadě u hospodářky obce.
Registrace nájemních smluv je povinná dle
zákona a novou nájemní smlouvu musí mít
každý nájemce hřbitovního místa (hrobu,
hrobky, urnového hrobu).
V měsíci červenci bude započato s
plánovanou
rekonstrukcí
krajské
komunikace II/166 v části Chvalšiny –
Smědeč. O konkrétních dopravních
omezeních budou občané informováni
prostřednictvím služby Mobilní rozhlas.
Na dětská hřiště, hřbitov a do základní i
mateřské školy není dovolen vstup se psy.
Držení psů je upraveno obecní vyhláškou,
která zakazuje znečišťování veřejného
prostranství (parků, chodníků, komunikací
v
obci).
Znečišťování
veřejného
prostranství může být pokutováno.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Informace o uzavření mateřské školy
Od pondělí 26.7.2021 do pátku 20.8.2021 bude
přerušen provoz mateřské školy. V době přerušení
provozu MŠ je možné po dohodě s ředitelem/kou
příslušné MŠ využít některé z otevřených MŠ v
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okolí, příměstských táborů, případně využít služeb
osob zajišťujících hlídání dětí. Provoz MŠ bude
opětovně zahájen v pondělí 23.8.2021.
Mgr. Petr Holba, ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny

Odpady po 1. lednu 2022
Obce a města v České republice mají několik
základních úkolů a povinností, které musí
zabezpečovat pro občany žijící na území daných
obcí a měst. Vedle např. výkonu státní správy,
zásobování pitnou vodou nebo poskytování služeb
základního školství patří mezi svěřené úkoly také
odpadové hospodářství. Jak bylo již popsáno v
březnovém vydání Informací pro obyvatele obce
Chvalšiny, na konci loňského roku byl přijat nový
zákon o odpadech. Rok 2021 byl novým
odpadovým zákonem ponechán jako rok
přechodový a obcím byl takto dán čas na přípravu
obecních odpadových systémů pro režim ostrého
provozu po 1. lednu 2022. Zákon obcím a městům
ukládá dvě povinnosti - nastavit obecní odpadový
systém, tj. určit jaké druhy odpadů jsou
shromažďovány, na jakých místech a jakým
způsobem je s odpady nakládáno, a rovněž jak je
nakládání s odpady zpoplatněno. Snahou
zákonodárců bylo zákonem stanovit cíle pro
třídění odpadů – tzv. minimální podíl třídění 55%
pro rok 2021, 70% pro rok 2025 atd., rovněž byl
zaveden postupně se navyšující poplatek za
skládkování směsného komunálního odpadu na
skládkách, bylo uloženo povinné třídění textilu od
roku 2025 a další. Výhledově v blízké budoucnosti
na skládkách komunálních odpadů bude končit
minimální množství odpadů, nebude možné na
skládky vyvážet nevytříděný odpad, který by
obsahoval části, jež mohou být energeticky dále
využity. Skládkování bude vice zpoplatněno než
nyní. Novela zákona o místních poplatcích
stanovila povinnost zavedení místního poplatku za
odpady nebo stanovení poplatku za odpady
formou paušálu. Obecně nový odpadový zákon
může v důsledku pro řadu obcí a měst znamenat
výrazné navýšení poplatků za odpady.

Pokud striktně aplikujeme nový odpadový zákon
na odpadové hospodářství naší obce, může se
zdát, že situace je zoufalá a dosavadní chvalšinský
odpadový systém je předurčen k zániku. Naštěstí
bylo věnováno novému zákonu o odpadech
dostatečné množství času, v předstihu se
připravovala nová obecně závazná vyhláška o
odpadech a celý odpadový systém naší obce byl
důkladně konzultován s dotčenými orgány. V
dubnu 2021 byla obec Chvalšiny přizvána do
online panelu Senátu České republiky, kde byly
diskutovány různé obecní odpadové systémy a jak
se tyto systémy odpadového hospodářství
vyrovnávají se změnou odpadového zákona.
Jednalo se o odbornou diskuzi se zástupci Senátu
ČR, ministerstva životního prostředí, ministerstva
vnitra, Svazu měst a obcí České republiky a s
několika dalšími starosty a starostkami obcí a měst
ČR. Důvodem účasti obce Chvalšiny v diskuzi bylo
vysvětlení důvodů, proč obec Chvalšiny považuje
za vhodné zachovat a dále rozvíjet zavedený
systém odpadového hospodářství. Námi zavedený
vysoce motivační systém nakládání s odpady se
podařilo úspěšně obhájit. Chvalšiny mohou nadále
pokračovat v nastaveném úhradovém systému.
Zastupitelstvo tak mohlo schválit na svém
květnovém zasedání novou obecně závaznou
vyhlášku obce o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
Nová vyhláška nadále ponechává zavedené třídění
PET lahví do čirých pytlů, směsných plastů do
žlutých
pytlů
a
tetrapaku
do
oranžových/červených pytlů. Naplněné barevné
pytle s řádně vytříděným odpadem budou sváženy
pracovníky obce každou středu jako doposud.
Občané mají možnost barevné pytle také
odevzdávat ve sběrném dvoře. Nově budou
občanům na zkoušku poskytnuty barevné (zřejmě
modré) pytle na třídění papíru. Jedná se o zkušební
období zhruba 3-4 měsíců, kdy budou občané moci
při středečním svozu odevzdávat rovněž pytle s
vytříděným papírem. Občané tak budou mít
možnost papíry buď vytřídit a předat pracovníkům
obce a nebo odnést do kontejneru na papír.
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Úspěšnost třídění papíru bude posléze
vyhodnocena a případně budou učiněna
odpovídající opatření.
Na veřejně přístupných kontejnerových hnízdech
nadále zůstávají zeleně značené kontejnery na sklo
a modře značené kontejnery na papír. U nového
sběrného dvora a u obecní stodoly (starého
sběrného dvora) přibyly zelené sběrné nádoby na
jedlé tuky a oleje. Modré velkoobjemové
kontejnery na biologicky rozložitelné odpady s
označením TRÁVA a VĚTVE zůstávají nadále k
dispozici, jak jsou občané zvyklí. V dohledné době
občané navíc obdrží kompostéry, jejichž hlavním
úkolem je snížit celkové množství biologicky
rozložitelných odpadů.
Naproti novému sběrnému dvoru přibylo nové
kontejnerové hnízdo. Všechny kontejnery v obci
jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ve sběrném dvoře lze dále odložit kovy,
elektroodpad, objemný odpad, nebezpečné
odpady, jedlé oleje a tuky.
Samostatným tématem je směsný komunální
odpad. To je komunální odpad po vytřídění všech
využitelných složek odpadu – papíru, skla, plastů,
tetrapaku, kovů, biologicky rozložitelných odpadů,
elektroodpadu. Je to ta část odpadu, kterou
občané umisťují do sběrných nádob. Popelnice
před svozem opatřují štítkem a následně nechávají
svozovou firmu odvézt. Tento odpad také
zpravidla končí na skládkách komunálního
odpadu. Cílem odpadové politiky a nového
odpadového zákona je, aby tato část odpadů byla
co nejmenší. Z pohledu obce je směsný komunální
odpad take finančně nejnáročnější, protože je
nejvíce zpoplatněn. Někteří občané obcházejí
platné předpisy a nekupují si známky na popelnice.
Pověsí na popelnici nějaký sáček a popelnice je jim
svozovou firmou vyvezena. Stejně závažným
problémem je používání jedné známky na
velkoobjemové popelnice např. 240 litrů. Vyhláška
stanovuje jednu známku na jeden svoz popelnice
o objemu 110 litrů. Každý jiný způsob znamená
porušování obecní vyhlášky. Tato nedodržování
zavedených
pravidel
současně
způsobují

prodražování ceny svozu jedné popelnice, na které
doplácejí řádně platící spoluobčané. Do budoucna
však nebude porušování pravidel tolerováno,
zákon připouští možnost sankcí za porušování
obecní vyhlášky.
Mnoho otázek vyvolává stavební odpad. Stavební
odpad není podle zákona považován za komunální
odpad, nevzniká z provozu domácnosti, je věcí
stavebníka, a proto není možné odkládat stavební
suť ve sběrném dvoře. Problematika přijímání
stavebního odpadu do sběrného dvora byla
mnohokrát diskutována. Je však nutné si
uvědomit, kolik stojí odvoz jedné tuny stavebního
odpadu ze sběrného dvora. Ceny svozu se
pohybují od 3000,- Kč/tuna a výše. Proto stálo
zastupitelstvo před rozhodnutím, zda nad rámec
zákonné povinnosti umožnit občanům odkládání
stavebních odpadů do sběrného dvora a současně
několikanásobně navýšit občanům výši úhrady za
odpady. Bylo rozhodnuto, že bude ponechána
částka 150,- Kč/osoba/rok s osvobozením pro děti
do 6 let a seniory nad 70 let, cena svozu jedné
popelnice ve výši 70,- Kč a stavební odpad nebude
do sběrného dvora přijímán.
Jak bylo snad podrobně popsáno v předchozích
odstavcích, zvládla obec Chvalšiny vypořádat se s
novým odpadovým zákonem bez vady na kráse.
Pro občany naší obce se v podstatě nic zásadního
nemění, výše placených poplatků zůstává stejná.
Občanům pouze přibyde povinnost mít uzavřenou
novou smlouvu s Obcí Chvalšiny. Nové smlouvy
budou připraveny k podpisu na obecním úřadě po
1.1.2022.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Hledám k pronájmu stodolu
či podobný objekt ve
Chvalšinách a okolí.
Pavel Šmíd tel. 777 794 892
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. Měsíční zpravodaj obce
Chvalšiny. Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 14.6.2021.
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