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Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých rukou další vydání Informací
pro obyvatele obce Chvalšiny. Dovolte mi, abych
vás seznámil s nejdůležitějším děním v naší obci
během uplynulých dní.
Nejvýznamnější událostí posledních týdnů bylo
vyhlášení nouzového stavu z důvodu zhoršení
epidemické situace v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2, který prozatím platí do 20.
listopadu 2020. Vyhlášený nouzový stav zásadně
ovlivňuje veškerý život v obci – je uzavřena
základní škola, jsou omezeny úřední hodiny
obecního úřadu, platí zákaz volného pohybu osob
v době od 21:00 hod. do 4:59 hod., s výjimkami
nezbytných cest je zakázán volný pohyb osob
v době od 5:00 hod. do 20:59 hod., je nařízeno
pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše
v počtu dvou osob. Právě poslední nařízení –
pobývání na veřejně přístupných místech nejvýše
v počtu dvou osob – je mnoha občany opakovaně
porušováno. Po obci se toulají skupinky dětí
s koloběžkami, altánek s posezením vedle fary
bývá často obsazen dětmi. Mnoho občanů na
porušování nařízení soustavně upozorňuje.
Provinilcům je tak třeba zdůraznit, že nařízená
opatření platí především proto, aby v budoucnu
nebylo ještě hůře.
V posledním srpnovém týdnu bylo kolaudováno
multifunkční hřiště. Po měsíci provozu pak ve
středu 23.9.2020 při lokální průtrži mračen toto
nové víceúčelové hřiště prošlo pomyslnou
zatěžkávací zkouškou, protože v důsledku velice
intenzivních dešťových srážek přetekl školní
rybník. Vytvořená povodňová vlna na několik
hodin zaplavila celé hřiště a blízké okolí, způsobila
také rozlití potoka mimo své koryto. Naštěstí
multifunkční hřiště přestálo celou povodeň bez
vady na kráse a potvrdilo dobrou práci stavitelské

Září, říjen č. 12/2020

firmy a kvalitu použitých materiálů. Bohužel
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
zůstává multifunkční hřiště nadále uzavřeno pro
veřejnost.
Na konci září byla dokončena stavba nového
sběrného dvora. Následně byl předložen
krajskému úřadu ke schválení vypracovaný
provozní řád sběrného dvora. Po odsouhlasení
dotčenými orgány a vystavení rozhodnutí o
povolení provozu bude nový sběrný dvůr konečně
otevřen. O jeho otevření bude veřejnost včas
informována.
V říjnu byly prováděny práce na odvodnění plochy
před hasičskou zbrojnicí a garážemi pro komunální
techniku. Rovněž byla vyměněna vodovodní
přípojka pro hasičárnu a sousední bytový dům. Na
Hejdlově bylo započato se stavebními pracemi na
připojení vrtu H-1 na vodovodní řad. Díky napojení
tohoto záložního zdroje by obec Chvalšiny neměla
trpět nedostatkem pitné vody v suchých období
roku. Z důvodu prací na připojení potrubí pro
napojení vrtu pak v týdnu po 9.11.2020 bude na
několik dní pro automobily zcela neprůjezdná část
komunikace od vodárny směrem nahoru na
Hejdlov.
Po většinu roku 2020 jsme byli v důsledku
nařízených opatření ochuzeni o spoustu
společenských akcí a kulturních událostí. Některé
akce se nekonaly vůbec, jiné byly rušeny. V naší
obci je první adventní neděle spojena s tradičním
rozsvícením vánočního stromu. Letos první neděle
adventní vychází na 29.listopadu. Z důvodu
přijatých opatření se v tento den bohužel nebude
konat žádné společenské setkání s doprovodným
programem u rozsvíceného vánočního stromu.
Chvalšinský vánoční strom bude o první neděli
adventní pouze rozsvícen.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelstvo obce Chvalšiny na svém řádném
zasedání, které se konalo 24.9.2020, projednalo a
následně schválilo:
 Dodavatele k plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Chvalšiny, připojení vrtu
H-1“ - společnost ČEVAK a.s., Severní
8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ:
60849657, která ve výběrovém řízení
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
a splnila všechny podmínky účasti
stanovené zadavatelem. Nabídková cena
2.375.166,80 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
obce Chvalšiny pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
 Pověření starosty obce zajištěním
oddělovacího
geometrického
plánu
k žádosti o prodej části pozemku p.č. 54/4
k.ú. Chvalšiny ze dne 16.7.2020. Náklady
na pořízení oddělovacího geometrického
plánu neponese Obec Chvalšiny.
 Rozpočtové opatření č.8/2020 k rozpočtu
obce Chvalšiny.
 Uložení odvodu z fondu investic ZŠ a MŠ
Chvalšiny ve výši 314.499,- Kč do rozpočtu
obce Chvalšiny. Odvod bude proveden do
31.12.2020.
Na dalším zasedání zastupitelstva dne
29.10.2020 bylo projednáno a schváleno:
 Nákup myčky nádobí do kuchyně mateřské
školy a použití částky 49.465,- Kč (včetně
DPH) z fondu investic školy.
 Převod částky 80.000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investic školy.
 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2019/2020.
 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
2020/2021.
 Pověření starosty obce uzavřením smlouvy
o úhradě zvýšených výdajů nad rámec
PHmax a nadnormativních výdajů na
prostředky určené na platy a odvody.
 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Chvalšiny na roky 2021-2023.

















Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chvalšiny na rok
2021:
Výnosy
21.268.000,- Kč
Náklady
21.166.000,- Kč
Příspěvek zřizovatele jako součást rozpočtu
ZŠ a MŠ Chvalšiny pro rok 2021 ve výši
2.032.670,- Kč.
Dodavatele k plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Snížení energetické
náročnosti bytového domu č.p.187,
Chvalšiny„ - společnost Vidox s.r.o., U
Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO:
25160168, která ve výběrovém řízení
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku
a splnila všechny podmínky účasti
stanovené zadavatelem. Nabídková cena
2.320.252,61 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
obce Chvalšiny pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Zadání územního plánu Chvalšiny.
Pověření starosty obce zajištěním
oddělovacího
geometrického
plánu
k žádosti o prodej části pozemku p.č. 54/4
k.ú. Chvalšiny ze dne 22.9.2020. Náklady
na pořízení oddělovacího geometrického
plánu neponese Obec Chvalšiny.
Přidělení pronájmu bytu č.12 Chvalšiny
čp.7 o výměře 22,3 m2. Nájemné 30,Kč/m2 + úhrada za vybavení bytu. Nájem na
dobu určitou 6 měsíců.
Plán inventur pro inventarizaci majetku
Obce Chvalšiny pro rok 2020.
Dohoda o skončení nájmu se Spolkem
dobrovolných hasičů obce Chvalšiny.
Pověření starosty obce uzavřením smlouvy
o výprose se Spolkem dobrovolných hasičů
obce Chvalšiny.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.:CB014330053948/002 s E.ON Distribucí, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 – umístění distribuční
soustavy – kabel NN v rámci stavby
„Chvalšiny K/940/8, přeložka – NN“.
Dodatek č.:001/2020 ke smlouvě č.:
1040016518/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s E.ON Distribucí,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 – zařízení distribuční soustavy
– „Borová samoty – VN, TS, NN“.
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Finanční odměna člence SPOZ obce
Chvalšiny za výkon funkce v roce 2020.
 Zápočet mezi RSO Vltava a Obcí Chvalšiny
v částce 209.896,- Kč ve prospěch Obce
Chvalšiny a pověření starosty obce
zasláním výzvy bývalým statutárním
orgánům obce Chvalšiny.
 Podání žádostí o dotace z POV Jihočeského
kraje 2021 na akce „Odsazovací nádrž
Hejdlov – výměna odpadního potrubí“ a
„Borová – výměna vodovodu ocel“.
 Podání žádosti o dotaci z Programu MMR –
Podpora územně plánovacích činností obcí
na „Územní plán Chvalšiny“.
 Podání žádosti o dotaci z NPŽP na
„Chvalšiny
obnova
vodovodního
přivaděče“.
Zastupitelé projednali a neschválili:
 Žádost o prodej pozemku p.č. 186/1 k.ú.
Borová u Chvalšin.
 Přidělení pronájmu bytu č.1 Chvalšiny
čp.198.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje





Modré
kontejnery
na
biologicky
rozložitelné odpady (tráva, větve) budou s
příchodem mrazivého počasí odstraněny
ze svých stanovišť.
Štítky pro svoz tuhého domovního odpadu
jsou platné pouze pro svozy popelnic do
konce tohoto kalendářního roku.
Zájemci o koupi vánočního stromku se
mohou osobně nebo telefonicky hlásit na
obecním úřadě. Ceny stromků zůstávají
stejné jako v loňském roce. Vánoční
stromky mohou být při objednání
zaplaceny na pokladně obecního úřadu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

bezpečnosti samotných motoristů, chodců a
cyklistů na komunikacích v obci.
Instalované inteligentní ukazatele rychlosti
umožňují zaznamenávat registrační značky všech
projíždějících vozidel, měří okamžitou rychlost
vozidel při vjezdu do obce, rozlišují kategorie
vozidel – osobní automobily, dodávky, nákladní
automobily, soupravy vozidel. Jak mnozí řidiči
dopravních prostředků sami již poznali, v případě
překročení povolené rychlosti v obci radar ukazuje
registrační značku vozidla. V případě dodržení
povolené rychlosti v obci radar registrační značku
vozidla neukáže. Všechny naměřené údaje
zůstávají zaznamenané u správce dat. Radary
současně evidují i vozidla jedoucí v protisměru od
měřícího zařízení.
Instalovaná radarová zařízení byla spuštěna do
ostrého provozu v prvních říjnových dnech. Na
základě výsledků prvního měsíce provozu radarů
umístěných na příjezdových komunikacích již teď
lze obecně konstatovat, že došlo ke snížení
rychlosti projíždějících vozidel. To ukazují doposud
naměřená data. Na druhou stranu byla u mateřské
školy radarem zachycena souprava tahače
s návěsem na klády, která vjížděla do obce
s rychlostí 96 km/h.
Po několika měsících provozu budou získané
výsledky radarových měření vyhodnoceny. Obec
má možnost využít instalované radary k postihu
neukázněných řidičů a předávat zaznamenané
údaje o nedodržení povolené rychlosti orgánům
činným v agendě dopravních přestupků. Pokud by
však toto rozhodnutí bylo učiněno, řidiči
projíždějících vozidel o tom budou informováni
dopravní značkou měření rychlosti.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Radarové ukazatele rychlosti
V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2020 obdržela obec Chvalšiny dotaci
na projekt "Radarové ukazatele rychlosti
Chvalšiny". Poskytnutá dotace byla ve výši
142.000,- Kč. Předmětem projektu bylo pořízení 4
kusů měřičů rychlosti vozidel s informativními
ukazateli okamžité rychlosti projíždějících vozidel.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti
dopravy při příjezdu do obce a zajištění
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Odpadový Oskar 2020
Stejně jako v minulých letech probíhala také letos
soutěž Odpadový Oskar. V rámci letošního 6.
ročníku této soutěže byly opět hodnoceny obce
s nejnižší
produkcí
směsných
odpadů
v jednotlivých krajích a dále nejlepší obce s nejnižší
produkcí odpadů v rámci celé České republiky.
Hodnocena byla data za rok 2019. Pořadatelem
Odpadového Oskara je sdružení Arnika, soutěž
probíhá za podpory Ministerstva životního
prostředí České republiky. Obec Chvalšiny
opětovně dosáhla vynikajícího výsledku v kategorii
obcí s 1001 – 5000 obyvateli – 41,8 kg směsného
odpadu na obyvatele za rok 2019. Chvalšiny
zvítězily v Jihočeském kraji a rovněž se umístily na
prvním místě v hodnocení obcí a měst celé České
republiky. Nezbývá než srdečně gratulovat
zodpovědným občanům naší obce k opětovnému
prvnímu místu.
Sídla do 1000
obyvatel

Sídla 1001 až
5000 obyvatel

Sídla nad
5000 obyvatel

Dalešice

Chvalšiny

Fulnek

(42,5 kg/ob)

(41,8 kg/ob)

(98,4 kg/ob)

Nová Ves - Kvk

Hýskov

Slavičín

(50,8 kg/ob)

(56,8 kg/ob)

(111,3 kg/ob)

Stehlovice

Moravany

Vysoké Mýto

(51,2 kg/ob)

(66,9 kg/ob)

(123,9 kg/ob)

1. místo

2. místo

3. místo

Třebaže obec Chvalšiny dosahuje fenomenálních
výsledků na poli odpadového hospodářství,
legislativa v České republice se odvíjí poněkud
jiným směrem. Náš zaběhnutý úhradový systém
odpadového hospodářství, kdy občané si
v podstatě „dobrovolně povinně“ uzavírají
smlouvy o zapojení do systému odpadového
hospodářství, umožňuje stanovit nízké úhrady za
odpady. Aktuálně ve výši 150,- Kč/občan/rok a 70,Kč/svoz popelnice. Nová legislativa je však méně
příznivá pro obce s tímto systémem nakládání
s odpady. Předloha nového zákona již prošla
Poslaneckou sněmovnou PČR a zjednodušeně
řečeno ukládá občanům obcí platit poplatky za
odpady, nikoliv úhrady, jako máme my v naší obci.

Pro obec Chvalšiny by to pak znamenalo
významnou změnu zaběhnutého fungujícího
systému, bylo by to plošné navýšení poplatků pro
všechny občany, protože výše poplatků by byla
stanovena zákonem a konkrétní výši poplatku
včetně osvobození a úlev od poplatku by nemohlo
určovat zastupitelstvo obce tak volně jako
doposud. Zavedení významně navýšeného
poplatku za odpady by následně přestalo
dostatečně motivovat občany ke třídění odpadů.
V podstatě by dle nového zákona přestal existovat
náš úhradový systém. Proto pevně věřím, že naši
zákonodárci ponechají obcím a městům možnost
nadále provozovat úhradový systém odpadového
hospodářství, jako máme právě my ve
Chvalšinách.
Na tomto místě bych také rád připomenul, že
modré kontejnery na vytříděné biologické odpady
(tráva, větve) v kontejnerových hnízdech jsou
určeny pouze na tyto druhy odpadů. Bohužel se
nám opakovaně stává, že občané jednotlivé
odpady vzájemně promíchávají a také jsou do
těchto kontejnerů odkládány další druhy odpadů
jako např. sklo, plasty, elektroodpad, textil.
Pracovníci obce v kontejnerech někdy naleznou i
plastové pytle naplněné trávou a čím dál častěji i
nevytříděný komunální odpad. Pokud by tyto
případy nedovoleného odkládání komunálního
odpadu nadále přibývaly, budou modré
kontejnery natrvalo odstraněny z kontejnerových
hnízd. Občanům by pak zbývala možnost
odkládání biologických odpadů pouze ve sběrném
dvoře, kde by veškeré odpady byly přebírány
pracovníky obce.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
(v textu použity zdroje sdružení Arnika)
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.
Všechny uvedené termíny pořádaných akcí jsou platné
k datu vydání Informací pro obyvatele obce Chvalšiny.
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a souvisejícím
vyhlášeným opatřením se termíny akcí mohou měnit, příp.
mohou být některé akce zrušeny.
Měsíční zpravodaj obce Chvalšiny.
Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 6.11.2020.
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