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Vážení spoluobčané,
právě jste obdrželi červencové vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny, ve kterém bych Vás
stejně jako v každém čísle chtěl informovat o
událostech posledních dní a o plánovaných akcích
pro následující dny.
Ve středu 7. června proběhlo na zahradě mateřské
školy loučení předškoláků se školkou. V letošním
roce opustilo školku 13 předškoláků, kterým již za
několik týdnů začnou běžné školní povinnosti.
Všem předškolákům tak již jen zbývá popřát
mnoho úspěchu a zdaru v nových školách.

S posledním školním dnem ukončilo základní školu
14 deváťáků. Další 3 žáci vyšli z osmé třídy. Do
dalšího života jim jménem Obce Chvalšiny přeji
hodně štěstí a ať na svých dalších cestách nikdy
nezapomenou, odkud vyšli.
V měsících červnu a červenci nadále běží stavební
práce na zateplení kulturního domu. Naplno také
probíhají rozsáhlé vnitřní úpravy. Celý postup
probíhajících prací lze průběžně sledovat na

Červen, červenec č. 4/2017

internetových stránkách Obce Chvalšiny v sekci
Fotogalerie.
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce byl
stejně jako každý rok projednán a schválen celý
soubor dokumentů, který vypovídá o hospodaření
Obce Chvalšiny za uplynulý rok. Výsledky
hospodaření loňského roku jsou velice příznivé a
potvrzují správně nastavený trend příjmů a výdajů.
Přebytky rozpočtu koneckonců Obci umožňují
provádět významné investiční akce. Důležité je
také zmínit se o Zprávě nezávislého auditora o
výsledcích přezkoumání hospodaření Obce
Chvalšiny za rok 2016, kde nezávislá auditorská
firma po provedené důkladné kontrole
hospodaření obce, tj. prověření nakládání
s majetkem obce, kontroly dodržování zákonných
požadavků na výběrová řízení a ověření souladu s
platnými účetními předpisy shledala pouze drobné
nedostatky bezvýznamné povahy a letošní
předložená Zpráva auditora může být takto zcela
jistě považována za jednu z nejlepších v historii
Obce Chvalšiny.
Na základě opakovaných podnětů řady občanů
bych se rád zmínil o nepříjemném nešvaru
posledních dní. Před několika lety byly v naší obci
v rámci projektu Linecká stezka umístěny
odpočívadla a informační tabule. Jde o posezení
naproti kulturnímu domu a na Dolánku u mostu.
V posledních dnech dochází neustále k narušování
nočního klidu a obtěžování nadměrným hlukem.
Na odpočivadlech je pravidelně druhý den ráno
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velký nepořádek, třebaže odpadkové koše jsou
postaveny v těsné blízkosti. Samotná odpočivadla
a informační cedule jsou rovněž značně
poškozené. Prázdné zahrady a domy v blízkosti
posezení jsou v noci také velkým lákadlem. Zcela
zásadním problémem je však kouření, konzumace
alkoholu a drog na veřejně přístupných místech,
kdy se vše uvedené stává volně přístupným i
osobám mladším 18 let. Nabízí se samozřejmě
mnoho řešení jako např. zavedení kamerového
systému v obci nebo odstranění samotných
odpočívadel. Pro začátek byly informovány orgány
sociálně-právní ochrany dětí. Rovněž byla oficiálně
požádána o součinnost Policie České republiky a
byl s ní dojednán další postup možného řešení.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte srdečně
pozvat všechny občany na tradiční Chvalšinskou
pouť, která se koná v sobotu 15. července.











S přáním krásných letních dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce



Na posledním zasedání zastupitelů, které se
konalo dne 29.6.2017, bylo projednáno a následně
schváleno:






Zpráva nezávislého auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření Obce Chvalšiny
za rok 2016.
celoroční hospodaření a závěrečný účet
Obce Chvalšiny za rok 2016 s výsledným
přebytkem 3.948.729,83 Kč bez výhrad.
účetní závěrka Obce Chvalšiny za rok 2016
s hospodářským výsledkem 7.723.535,06
Kč, který se ponechává v nerozdělném
výsledku hospodaření předcházejících
účetních období.
rozpočtové opatření č. 7/2017 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 1.386.102,25
Kč, ve výdajové části o 305.027,50 Kč a ve
financování o -1.081.074,75 Kč.








zápis v kronice obce Chvalšiny za rok 2016
a odměnu kronikářce obce, odměna bude
vyplacena ve čtyřech částkách.
nákup kolového traktoru s příslušenstvím.
záměr prodeje vyřazeného hasičského vozu
Avia A 30 K prostřednictvím Autoservisu
AutoPoly, Richard Poláček, Český Krumlov.
zrušení usnesení č. 24/2/2017 přijaté na OZ
dne 26.4.2017 a rozhodnutí o zrušení části
regulačního plánu v lokalitě B1.
přidělení bytu č. 9 Chvalšiny čp. 47. Výše
nájmu činí 40,- Kč/m2 + úhrada za vybavení
bytu. Nájem se sjednává na dobu určitou 1
rok.
uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene pro inženýrskou síť elektrického
vedení nízkého napětí přes pozemek p.č.
dle KN 1188/1 a 1189/19 v k.ú. Chvalšiny
mezi Obcí Chvalšiny a Mysliveckým
spolkem Chvalšiny, IČ:45009678.
uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene pro inženýrskou síť elektrického
vedení nízkého napětí přes pozemek p.č.
dle KN 1246 v k.ú. Chvalšiny mezi Obcí
Chvalšiny a manželi Klímovými.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.:CB-1040012312/002
s firmou
E.ON
Distribuce,
a.
s.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice za
účelem umístění distribuční soustavy
spočívající v umístění 2x kabelových spojek
a kabelu NN v k.ú. Chvalšiny s názvem:
„Chvalšiny K/49/1, úprava sítě - NN“.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.:CB014330039416/001
s firmou
E.ON
Distribuce, a. s. F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice s názvem: „Chvalšiny
K/262/21, Válek RD – NN“.
odložení rozhodnutí o změně č.2 územního
plánu na některé z příštích zasedání
zastupitelstva.
pověření starosty zajištěním vyhotovení
rozpočtu vybudování ZTV lokality A5 do
příštího zasedání OZ.
záměr pronajmout nebytové prostory 62
m2 (bývalé prodejny masa) v budově
obecního úřadu. Nájem na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájem ve výši
295,60 Kč/m2/rok. Záměr pronájmu bude
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zveřejněn na úřední desce OÚ Chvalšiny po
dobu minimálně 15 dnů.
bylo vzato na vědomí:
 přijatá rozpočtová opatření č.5/2017 a
č.6/2017.
 přerušení provozu mateřské školy ve
Chvalšinách v době od 31.7. do 1.9.2017.
 uzavření dohody o ukončení nájmu
kulturního domu, o užívání kotelny a o
umožnění přístupu a příjezdu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje








z důvodu bezpečnosti silničního provozu
bude u křižovatky naproti staré správě VLS
vyřezána část smrkového živého plotu.
nový vlastník budovy bývalé fary Nadace
Adelaida začal s rozsáhlou přestavbou
objektu. Je zde budováno zařízení pro
osoby s poruchou autistického spektra.
na Obecním úřadu nadále probíhá prodej
povolenek k sportovnímu rybolovou na
Eko-nádrži. Loví se systémem “Chyť a
pusť”, ryba se vrací vodě. Cena jednotné
povolenky je 500,- Kč.
stavební a demoliční odpad nepatří do
sběrného dvora. Určeným místem pro
stavební odpad je např. skládka Lověšice.
Ukládání
stavebního
odpadu
je
zpoplatněno. Odstranění tohoto odpadu je
záležitostí stavebníka.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Pozvánka na Chvalšinskou pouť
Srdečně zveme všechny spoluobčany na tradiční
Chvalšinskou pouť, která se bude konat v sobotu
15.7.2017:
 bohatý kulturní program,
 pečený býk,
 pouťové atrakce,
 stánkový prodej.

Noc z 15. na 16. července je dle vyhlášky č. 1/2017
obce Chvalšiny, o nočním klidu, určena jako noc
bez nočního klidu. Případné narušování nočního
klidu účastníky Chvalšinské pouti není považováno
za přestupek dle přestupkového zákona.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Místní poplatky
Upozorňujeme, že do 30. června bylo nutno
uhradit poplatky dle Obecně závazné vyhlášky
č.7/2003, o místních poplatcích:


poplatek ze psů – poplatek 100,- Kč na
jednoho psa za rok, přihlašují se psi starší 3
měsíců, majitel psa má trvalé bydliště v
naší obci.
 úhrada za odpady - osoby pobývající v obci
(bez ohledu na trvalé bydliště) uzavírají
Smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a na základě
deklarace platí úhradu v roční základní výši
150,- Kč na osobu, úhradu platí děti od 6
let věku (tj. v roce 2017 poprvé děti
narozené v roce 2011) do 70 let věku (tj. v
roce 2017 platí naposledy dospělí narození
v roce 1947).
 nájmy pozemků (zahrádky) podle
uzavřených smluv, nájmy hrobových míst
na místním hřbitově (po deseti letech).
Veškeré platby lze uhradit na obecním úřadu a v
muzeu v hotovosti, nebo bezhotovostně
převodem na účet obce, případně poštovní
poukázkou.
OÚ

Poděkování
Chtěli bychom vyjádřit velký dík všem, kteří si
vzpomněli a vzdali úctu našemu milovanému
tatínkovi, panu Ladislavu Lamačovi.
Rodina Lamačova
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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CHVALŠINSKÁ POUŤ
Sobota 15.7.2017
Program:
10:00

Zahájení – horní náměstí

10:00-13:00 Rybolov pro děti a mládež – školní rybník u hřiště
12:00-14:00 Soutěž ve střelbě – střelnice
13:00-15:00 Soutěže pro děti a dospělé – horní náměstí
13:00-17:00 Fotbalový turnaj hráčů nad 35 let – TJ Sokol
Chvalšiny, FK Dolní Dvořiště, Dynamo Vyšší Brod – hřiště
15:00-15:45 Jak princ Jiří hledal nevěstu - šermířská pohádka – horní park
16:00-17:00 Trojboj pro trojčlenné týmy – horní náměstí
22:00

Videomapping – světelná projekce – muzeum

Pivní stan:
12:00-16:00 K-Klub – dechovka
17:00-17:45 Cocker Magic – kouzelnická show
18:30-19:30 Lakomá Barka – folk
21:00-03:00 Situace – taneční zábava

Po celý den bude probíhat:
Výstava obrazů Dušana Decarliho – muzeum
Prohlídka Muzea Schwarzenberského plavebního kanálu – muzeum
Stánkový prodej – dolní náměstí
Pouťové atrakce – dolní náměstí
Občerstvení – náměstí
Pečený býk
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