Informace pro obyvatele
obce Chvalšiny

Vydavatel : Obec Chvalšiny, Chvalšiny 38, IČO: 00245925, Ev.č.: MK ČR E 14740

Vážení spoluobčané,
do svých rukou jste obdrželi poslední letošní
vydání Informací pro obyvatele obce Chvalšiny.
Rád bych Vás seznámil s nejdůležitějším děním
v naší obci uplynulých dní a s hlavními plány na
dny příští.
Největší probíhající stavební akcí je připojení vrtu
H-1 na Hejdlově na vodovodní soustavu. Součástí
stavby je rovněž výměna potrubí přivaděče
povrchové vody do vodárny. Po dokončení prací na
napojení budou mít Chvalšiny vytvořeny všechny
předpoklady pro dostatečné zásobování pitnou
vodou i pro případy suchého období beze srážek.
Současně se musím omluvit stálým obyvatelům
Hejdlova za nepříjemnosti spojené se stavbou.
Musím poděkovat za nemalou trpělivost a
shovívavost.

Na provedené napojení vrtu H-1 na Hejdlově by
v příštím roce měla navázat výměna vodovodního
přivaděče z Hejdlova do Červeného Dvora, na jejíž
realizaci byla podána žádost o dotaci. Pokud by se
podařilo provést obnovu této části přivaděče,
měla by obec Chvalšiny vodovodní zásobní řad od
zdroje pitné vody až k rozvodné síti v
obci kompletně v novém.

Listopad, prosinec č. 13/2020

Nový sběrný dvůr zatím nemá schválený provozní
řád. Povolení k provozování sběrného dvora
vydává krajský úřad po vyjádření dotčených
orgánů. Bohužel v těchto složitých dnech spousta
dění probíhá poněkud pomaleji. Jak bylo uvedeno
v posledním zpravodaji, budou občané o otevření
nového sběrného dvora včas a řádně informováni.
Na novém sběrném dvoře byl instalován kamerový
systém se záznamem. Kamery monitorují prostor
sběrného dvora, bezprostřední okolí sběrného
dvora a tělocvičny. Snímáno je také celé
multifunkční hřiště a přilehlá plocha.
Okolo víceúčelového hřiště bude v příštích dnech
realizováno protipovodňové opatření. Přeliv ze
Školního rybníka vtéká do částečně zatrubněného
Kycovského potoka. V případě velkého množství
vody nepojme vpusť zatrubněného potoka
všechnu vodu a ta dále odtéká drobným korytem
okolo nového víceúčelového hřiště. Nově bude
vytvořeno ochranné koryto větší kapacity, aby
povodňový průtok byl převeden zpět do potoka,
nemohl se vylévat z břehů a zaplavovat okolní
pozemky a stavby.
Správce toku Kycovského potoka provádí v těchto
dnech čištění koryta potoka. Vyčištěna bude část
potoka u dětského hřiště na sídlišti „Vyšehrad“ až
po úroveň v blízkosti Autoservisu Milan Ruschak.
Altánkové posezení naproti Restauraci u Jelena
bylo dočasně odstraněno. Obecní úřad byl vyzván,
aby posezení odstranil a po dobu přijatých
opatření nouzového stavu zde nedocházelo
k nepovolenému shlukování osob.
Na závěr mi dovolte popřát všem občanům naší
obce hezké vánoční svátky a šťastný nový rok
2021. Přeji všem hodně zdraví, úspěch a životní
pohodu.
S přáním krásných adventních dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Zastupitelé obce Chvalšiny na svém řádném
zasedání, které se konalo 19.11.2020, projednali a
následně schválili:
 Dvousložkovou cenu vodného a stočného
pro rok 2021.
 Pevnou složku vodného a stočného podle
hodnoty trvalého průtoku vodoměru bez
DPH:
vodoměry
pevné složky (Kč/rok)
Qp
z
ze
kategorie
celkem
3
(m /H) vodného stočného
A
do 4
295
185
480
B
do 10
700
635
1.335
E
do 40
4.544
4.544
3
 Pohyblivou složku (cenu m pitné vody):
vodné 24,96 Kč/m3 bez DPH (27,46 Kč/m3
včetně DPH)
stočné 23,09 Kč/m3 bez DPH (25,40 Kč/m3
včetně DPH).
 Pevnou složku stočného z jiných zdrojů:
1,56 Kč/m3 bez DPH.
 Úhradu za odvoz, třídění, využívání a
odstraňování ostatních odpadů na rok
2021 ve výši 150,- Kč/osoba/rok, od úhrady
jsou osvobozeny osoby nad 70 let a děti do
6 let.
 Cenu štítků na odvoz domovního odpadu
na rok 2021 ve výši 70,- Kč.
 Střednědobý výhled rozpočtu obce
Chvalšiny na roky 2022 – 2025.
 Návrh rozpočtu obce Chvalšiny pro rok
2021 v částce příjmy 25.619.410,- Kč a
výdaje 25.487.440,- Kč.
 Aktualizovaný seznam investičních záměrů
ZŠ a MŠ Chvalšiny v rámci projektu MAP II
– ORP Český Krumlov – VERZE 8.
 Odměnu kronikářce obce pro rok 2021.
 Poskytnutí příspěvku pro rok 2020
Jihočeskému centru pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s., pracovišti Český
Krumlov ve výši 2.000,- Kč.
 Poskytnutí příspěvku pro rok 2020 Diakonii
Českobratrské církve evangelické, Merklín
ve výši 3.000,- Kč.
 Poskytnutí příspěvku pro rok 2020
Českému svazu včelařů, z.s., ZO Chvalšiny
ve výši 2.500,- Kč.

Na dalším zasedání zastupitelstva dne
10.12.2020 bylo projednáno a schváleno:
 Rozpočet obce Chvalšiny na rok 2021
v částce příjmy 25.619.410,- Kč a výdaje
25.487.440,- Kč.
 Jmenování hodnotící a výběrové komise
pro výběr dodavatele na akci „Chvalšiny –
kompostéry, kontejnery na textil“ a na akci
„Obnova vodovodního zásobního řadu
Chvalšiny“.
 Přidělení pronájmu bytu č.1 Chvalšiny
čp.198. Nájemné 40,- Kč/m2/měsíc +
úhrada za vybavení bytu + úhrada za služby
spojené s užíváním bytu. Nájem na dobu
určitou 12 měsíců.
 Rozpočtové opatření č.13/2020 k rozpočtu
Obce Chvalšiny, jímž dojde ke změně
rozpočtu obce v příjmové části o
797.023,71 Kč, ve výdajové části o
543.642,- Kč a ve financování o –
253.381,71 Kč.
 Poskytování informací z provozovaných
kamerových systémů Policii České
republiky a pověření starosty obce
podpisem dohody o poskytování informací.
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí:
 Zprávu finančního výboru o kontrole
veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Chvalšiny.
Zastupitelé projednali a neschválili:
 Poskytnutí finančního příspěvku na
provozování pojízdné prodejny firmě
Radek Harvalík, 383 01 Kratušín 20, IČ:
47211580.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Starosta obce informuje






Obecní úřad bude otevřený naposledy v
tomto roce ve středu 23.12.2020 a poté až
v pondělí 4.1.2021. Stále platí omezená
otevírací doba: pondělí 7:00-12:00 hod. a
středa 12:00-17:00 hod.
Svoz popelnic tuhého domovního odpadu
a pytlů s vytříděným odpadem probíhá
přes vánoční svátky beze změn, tj. ve
středu 23.12. a 30.12.
Štítky pro svoz tuhého domovního odpadu
jsou platné pouze pro svozy popelnic do
konce tohoto kalendářního roku.
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Zájemci o koupi vánočního stromku se
mohou hlásit osobně nebo telefonicky na
obecním úřadu do 16.12.2020. Ceny
stromků zůstávají stejné jako v loňském
roce. Vánoční stromky je třeba zaplatit při
objednání na pokladně obecního úřadu.
Stromky budou rozváženy pracovníky
obce.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Poplatky za odpady
Od příštího roku vstoupí v platnost nový zákon o
odpadech, který byl dlouhou dobu projednávaným
tématem v parlamentu. Zákon před několika dny
již podepsal i prezident republiky a v nejbližší době
tak bude zařazen do Sbírky zákonů. Co tento zákon
přinese nám občanům? Zákon stanovuje poplatek
za odpady, tzn. nadále neumožňuje uzavření
smlouvy, jako jsme doposud měli tuto možnost u
nás ve Chvalšinách. Nově bude možné zavést buď
paušální poplatek za odpady na obyvatele či
vlastníka nemovitosti, anebo bude možné stanovit
poplatek
za
odpady
podle
množství
vyprodukovaného odpadu. Každá obec si sama
určí, jaký způsob z těchto dvou možností bude
zvolen pro stanovení poplatku z odpadů v dané
obci. Nebude možné poskytovat osvobození nebo
úlevy od poplatku dětem do 6 let a seniorům nad
70 let, jak jsme doposud byli zvyklí. Kromě jiného
se zákonem upravují hranice jednotlivých
ukazatelů recyklovaných složek v celkovém
množství vyprodukovaného odpadu, tzn. stanovují
se procentní cíle pro jednotlivé odpady. Ve
výchozím roce 2020 je povinný cíl pro materiálové
využití (recyklaci) 50 %, tj. polovina veškerého
vyprodukovaného odpadu musí být vytříděna a
určena k recyklaci. Procentní cíle se budou
v jednotlivých příštích letech navyšovat až na 70 %
pro rok 2035. Jak toto pochopit laicky? Obecně
v České republice bude potřeba pro řadu obcí a
měst nastavit vyšší hranice pro tříděný odpad,
poněvadž občané nedostatečně třídí svůj odpad.
Obcím navíc budou hrozit sankce, pokud
nastavené hranice nebudou dodržovány. Úroveň
recyklace bude představovat slevu na poplatku za
odpady. Prostřednictvím rostoucích poplatků za
ukládání směsného komunálního odpadu na
skládky bude růst tlak na snížení skládkování
odpadů a na zvyšování podílu recyklace. Evidence
produkovaných odpadů bude v příštích letech
důslednější, a to jak u odpadů odvážených z obce

pryč, tak u svážených odpadů v rámci obce a u
odpadů předávaných občany. Obec Chvalšiny má
výbornou startovací pozici právě v nastavených
procentních cílech. Dlouhodobě je vykazován
vysoký podíl recyklovaných odpadů na celkovém
objemu odpadů a relativně malé množství
směsného komunálního odpadu. To také
umožňuje držet současné úhrady za odpady
v částce 150,- Kč/osoba/rok a 70,- Kč/štítek za svoz
popelnice. Ročně vydají Chvalšiny za nakládání
s veškerým odpadem přibližně 700.000,- Kč. Tato
částka zahrnuje svozy popelnic, provoz sběrného
dvora, likvidaci nebezpečného a velkoobjemového
odpadu, nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady, svozy tříděného odpadu, náklady spojené
s kontejnerovými hnízdy, likvidace černých
skládek, mzdové náklady a odvody.
K čemu všemu tedy nový zákon povede? Přijatý
návrh zákona sice stanovuje paušálně poplatek za
odpady pro každého obyvatele obce bez výjimky,
nicméně díky zaběhnutému systému třídění ve
Chvalšinách nemusí nový zákon znamenat razantní
navýšení poplatku za odpady. Minimální výše
poplatku za odpady bude stanovena zákonem
příp. prováděcími předpisy. Prvotní úvahy expertů
ministerstva životního prostředí hovoří o
základním poplatku od 500,- Kč/osoba/rok a výše.
Následně bude tento poplatek navyšován o
náklady připadající na komunální odpad ukládaný
na skládky, jehož množství je v případě Chvalšin
relativně nízké. A současně bude výše poplatku
ponižována o slevu vycházející z úrovně recyklace,
která je ve Chvalšinách velmi vysoká. V roce 2021
budou úhrady za odpady stejné jako v roce 2020.
Během roku 2021 bude obecním zastupitelstvem
schválena nová vyhláška o odpadovém
hospodářství obce a bude stanoven nový místní
poplatek z odpadů. Nepředpokládám, že by mělo
dojít k zásadnímu navýšení poplatku za odpad pro
chvalšinské občany. Každopádně nově zavedený
poplatek za odpady bude vyšší než současná
úroveň úhrady za odpady. Nový poplatek za
odpady bude platit od 1.1.2022. Zároveň
očekávám, že odpady v rámci odpadového
hospodářství obce budou lépe a více evidovány,
bude kladen větší důraz na to, aby v popelnicích
nekončil tříděný odpad a ve sběrném dvoře
nebude přijímán komunální odpad, který má
končit v popelnicích domácností. Ideální systém
nakládání s odpady nemá žádná obec nebo město.
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Snahou nás občanů však musí být přizpůsobit se
novým podmínkám a rozvíjet dobře fungující
systém nakládání s odpady. Každý z nás se musí
přičinit, aby se nadále dosahovalo pěkných
výsledků v úrovni třídění. Pak se odpady nebudou
občanům prodražovat.
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Přejeme všem krásné vánoční svátky a lepší rok
2021.
RC Chvalšiňáček

Poděkování
V letošním roce jsme nezaháleli a pracovali jsme
na zvelebení a vybavení naší klubovny.
Díky
dotačnímu
programu
Jihočeské
kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo
oblast sportu) jsme získali finanční prostředky ve
výši 20.000,- Kč na chod našeho rodinného centra.
Dotační prostředky získané z dotačního programu
Jihočeského kraje jsme použili na vybavení naší
klubovny, kdy jsme pořídili dva stoly a židle, a dále
krabice potřebné na uskladnění věcí a také jsme
pořídili drobný výtvarný materiál a kreativní sady.
Tento materiál využíváme v rámci naší pravidelné
činnosti či na tvořivé dílny. Tímto děkujeme
Jihočeskému kraji za poskytnutou finanční
podporu.
Finanční prostředky jsem získali také od Obce
Chvalšiny ve výši 25.000,- Kč. Tyto jsme použili na
pořízení materiálu na činnost, na vybavení
klubovny a také na naše aktivity, které jsme stihli
uskutečnit v letošním roce. Za poskytnuté finanční
prostředky děkujeme.

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 11.12.2020.

Veselé Vánoce a
šťastný nový rok 2021
přeje
Obec Chvalšiny
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