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Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
Další rok nám pomalu končí a je čas bilancovat. Dost věcí se povedlo, některé se také nepovedly, přesně
tak jak to v životě chodí. V tomto vydání zpravodaje přinášíme zejména informace, důležité pro naše
občany do nadcházejícího roku. Letopočet 2020 je pěkně kulatý, bude to rok o jeden den delší, a budeme
si přát, aby byl pokud možno ve všech směrech úspěšný. Opět se nevyhneme volbám, tentokrát to budou
volby krajské. Určitě se můžeme těšit na všechny oblíbené kulturní a sportovní akce. Plánovaný rozpočet
počítá s nákupem nového hasičského auta a s realizací několika menších projektů. Důležité je, že se nám
daří držet financování v rozumných mezích a splácet investiční úvěry. Přeji všem spoluobčanům krásné
prožití posledních dnů tohoto roku a vše nejlepší, štěstí, spokojenosti a především hodně zdraví do roku
nadcházejícího.
Mgr. Josef Vomáčka

** Místní poplatky 2020
Poplatky za svoz odpadů po mnoha letech doznaly změny, pro rok 2020 byly zastupitelstvem schváleny
v následující výši - 380 Kč pro trvale bydlící, 570 Kč pro rekreační objekty a byty a domy, kde nikdo není
trvale hlášen, a 190 Kč pro děti do 6 let a seniory nad 70 let. Poplatek za psa se nezměnil, činí stále 60
Kč. Připomínáme, že splatnost poplatků je do 30.6.2020. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ,
případně převodem na účet obce. V první polovině roku by měla být zavedena možnost platby kartou.
Obecní úřad Chrášťany vyzývá všechny držitele psů, kteří dosud svého psa nepřihlásili, aby dobrovolně
splnili svoji ohlašovací povinnost, která je uložena obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2019 o místních
poplatcích. Dále připomínáme, že jakékoli osvobození nebo úlevy od placení poplatků za odpady nebo
za psa jsou možné pouze na základě žádosti a prokázání nároku ze strany poplatníka. Celé znění
vyhlášky č.1/2019 je zveřejněno na úřední desce.
** Cena vodného pro rok 2020 (odečtové období 2019-20)
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2019/2020, platné pro dodávky pitné vody
z vodovodu Chrášťany a Doubravka. Ceny se proti loňsku nezměnily a jsou stanoveny takto:
- pevná složka ( tzv. paušál ) …… 444 Kč / rok
- sazba vodného ………………….. 45 Kč / 1 m3 ( včetně DPH )
** UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Připomínáme a upozorňujeme, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost očkovat psy na území České republiky mikročipem.
Povinné očkování psa proti vzteklině tak bude platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Od tohoto data by mel být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 03.07.2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 450Kč a
závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až dvaceti tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem
je Státní veterinární správa.

1

www.chrastany.eu, www.facebook.com/chrastany

prosinec 2019

Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
3b) ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemků p.č. 4523/7 o výměře 20 m2, p.č. 4523/8 o výměře 77 m2,
p.č. 4523/9 o výměře 113 m2, oddělených z původních p.č.4523/1 a 4523/2, v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, za cenu 30 Kč za 1 m2.
3c) ZO schvaluje 14 hlasy příjem daru od Honebního společenstva Doubravka – myslivecké rybníky na
pozemcích p.č. 1620/9 o výměře 1420 m2, p.č. 1700/8 o výměře 310 m2, p.č. 1700/7 o výměře 381 m2,
p.č. 1700/3 o výměře 4184 m2, p.č. 1760/20 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou.
4) ZO schvaluje 14 hlasy výsledek výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku:
„FZŠ-Chrášťany - Cisternová automobilová stříkačka pro obec Chrášťany“ s firmou KOBIT s.r.o.,
Rozvojová 269, Praha, IČ: 44792247, za cenu 5.720.000,- Kč bez DPH.
5a) ZO schvaluje 14 hlasy vítězný návrh na znak obce, navržená varianta 14b.
5b) ZO schvaluje 14 hlasy vítězný návrh na vlajku obce, navržená varianta 7.
Neschválené návrhy:
- ZO neschvaluje prodej odděleného pozemku p.č. 4523/2 o výměře 139 m2 v Chrášťanech
- ZO neschvaluje záměr směny pozemků p.č. 2366/1, 2365/1 a 1543 v Doubravce

Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 3437/25 o výměře 43 m2 ( oddělený z p.č. 3437/10 ) a
p.č. 760/21 o výměře 463 m2 ( oddělený z p.č. 760/1 ), oba v k.ú. Pašovice, za cenu 60 Kč za 1 m2.
3b) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 4478/1 o výměře 226 m2, v k.ú. Chrášťany.
4) ZO schvaluje 14 hlasy Vyhlášku č.01/2019 o místních poplatcích.
5) ZO schvaluje 14 hlasy kalkulaci a stanovení cen pro vodné pro rok 2020.

Na základě výsledků ankety vybralo zastupitelstvo konečnou verzi obecního znaku, a dále také vybralo
návrh vlajky obce. Nyní je obojí posláno do parlamentu k oficiálnímu schválení.
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Výškové práce
Pronájem autoplošiny s obsluhou
Více na www.vyhlidko.cz
Petr Svatoš, tel. 773 122 887

Roman Kottner
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Uskutečněné akce v roce 2019 (mimo jiné ):
- instalace bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce ( dotace POV JčKraje )
- výměna oken na severní straně bytovky 131
- výměna kotle v bytovce 109
- oprava sociálního zařízení v MŠ Chrášťany ( příspěvek Nadace ČEZ )
- dokončení dlažby na hřbitově
- realizace projektu úprav dopravního značení
- opravy obecních garáží a dalších budov

Narozeniny, to je den, kdy se zastavíme a vybavíme si všechny krásné okamžiky, které jsme prožili,
uvědomíme si, jak jsme vděčni za všechna ta přátelství a lásku, co nás potkala, ať i další rok přinese
ještě více radosti a důvodů ke štěstí! Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a osobní pohody.
v listopadu 2019:
Pálfiová Marie, Chrášťany
Prášek Jiří, Chrášťany
Hajíček František, Doubravka
Novák Jan, Doubravka
Strnadová Marie, Chrášťany
Benda František, Koloměřice
Rybáčková Anna, Chrášťany

v prosinci 2019
Novotný František, Doubrava
Stejskalová Marie, Koloměřice
Drozdová Marie, Chrášťany
Chotěborská Ivana, Doubrava
Mikolášková Marie, Chrášťany
v únoru 2020
Vondra Josef, Chrášťany
Hladká Marie, Chrášťany

v lednu 2020:
Kodadová Anna, Doubravka
Prášková Alena, Chrášťany
Vansa Jaroslav, Chrášťany
Král Miroslav, Chrášťany
Kodadová Božena, Doubravka
Šedivá Blažena, Chrášťany
Koukol Karel, Chrášťany

Slavnostní vítání občánků obce Chrášťany v roce 2019
Dne 26.09.2019 proběhlo slavnostní vítání občánků obce Chrášťany. Přivítáno do života v naší obci bylo
9 dětí. Po krátkém vystoupení žáků ze Základní školy v Chrášťanech, poblahopřál nejmladším občánkům
a jejich rodičům pan starosta. Rodiče se zapsali do pamětní knihy naší obce, obdrželi květinu a dárečky
pro děti. Poté následovalo společné fotografování. Všem účinkujícím děkujeme. Na závěr malé slavnosti
pan starosta pozval rodiče k symbolickému přípitku a popřál všem spokojený život v naší obci.
Přejeme dětem i jejich rodičům hodně zdraví a štěstí.
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V roce 2019 se narodili:
Marek Král
Nela Bočková
František Hubáček

Alice Hartmanová
Alžběta Landová
Ema Pazderová

Alex Pečinka
Josefína Moravčíková
Rosita Zamora

Marie Trávníčková
František Marhoun
Marie Marková

František Zeman
Libor Uhlíř

V roce 2019 zemřeli :
Josef Koudelka
Marie Trávníčková
Kristina Buchtelová

Jedlé oleje z domácností
V roce 2020 je uzákoněna povinnost umožnit občanů odevzdat použité jedlé oleje z vaření
v domácnostech. Na sběrných místech budou instalovány zvláštní kontejnery, do nichž budou moci
občané ukládat použité oleje v uzavřených PET lahvích.
Odpadní vody
Upozorňujeme občany, kteří mají u svých domů vyvážecí jímky na splaškové vody ( tzv. žumpy ), aby
dodržovali povinnost tyto jímky pravidelně vyvážet. Nejenže tak splní zákonnou povinnost, ale zároveň
projeví ohleduplnost vůči spoluobčanům, zejména sousedům, které by mohl zápach z dlouho nevyvážené
jímky obtěžovat.
Fond rozvoje bydlení
Připomínáme občanům, že mají možnost využít půjčku od obce na provedení stavebních úprav nebo
oprav rodinných domů. V případě zájmu je možné požádat starostu obce o další informace. Částka
k půjčení může být od 10.000 Kč do 50.000 Kč za výhodných úvěrových podmínek.
Energy Centre České Budějovice – informace pro občany

Rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie – od ledna 2020 povinně
Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat o stavební povolení, musí počítat s tím, že ho získá pouze v
případě, když jím přiložená projektová dokumentace bude splňovat požadavky pro budovu s téměř
nulovou spotřebou energie.
Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?
Jedná se o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu
pokryta z obnovitelných zdrojů. Definice vychází z evropské legislativy a je záměrně velmi obecná, aby
umožnila členským státům nastavení vlastních kritérií tak, aby byly pro jednotlivé státy schůdné a co
nejefektivnější.
Jaké jsou tedy nároky dle českých podmínek? Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřísnění požadavku na
obálku budovy a zároveň je kladen důraz na dobře regulovatelné systémy vytápění, větrání i osvětlení s
vysokou účinností.
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Co se týče obálky budovy, nedochází k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní novostavby jsou již
navrhovány na takové úrovni, že bez problémů nové požadavky splní. Standardem je dostatečné
zateplení konstrukce obvodových stěn, podlah a střech a u výplní otvorů použití izolačních trojskel.
Problém však může nastat u nekvalitních developerských projektů, které se snaží postavit stavbu co
nejlevněji.
Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technické systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy teplé vody a třeba i
řízeného větrání. Zde je na jednu stranu tlak na využití obnovitelných zdrojů energie, např. tepelného
čerpadla, kotle na biomasu nebo solárního systému, ale na druhou stranu splní kritéria i dobře zateplená
budova, která vytápí a ohřívá vodu plynovým kondenzačním kotlem. Stejně jako plyn, ani elektřina mezi
obnovitelné zdroje nepatří. Nízké pořizovací náklady na elektrokotel a na boiler na ohřev teplé vody jsou
pro mnohé investory finančně zajímavé a absence komínu navozuje dojem absence škodlivých emisí.
Opak je však pravdou. Výrobu elektrické energie v ČR zajišťují především fosilní zdroje (cca 55 %), a
když se započítají ztráty v rozvodných sítích, tak je vytápění elektřinou považováno za zdroj nejméně
ekologický. Aby investor splnil požadavky vyhlášky, volil doposud k elektřině další zdroj vytápění,
nejčastěji kamna na dřevo. Od nového roku tato kombinace možná nebude.
Je nutné řízené větrání?
Další oblastí, která je často zmiňována, je instalace řízeného větrání s rekuperací. Pořízení tohoto
systému do nového domu není nutné, nicméně přispívá k úspoře energie (může napomoci ke splnění
podmínek) a ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.
V ECČB poradí zdarma a nezávisle
Pokud řešíte otázku výstavby nového domu, můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství
v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice (ECČB). Tato poradna funguje již více než 20
let a je financována Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími granty. Kromě výstavby domů poskytuje
informace o rekonstrukci domů, využívání obnovitelných zdrojů, vytápění, úsporách energie, vyúčtování
tepla a vody, PENB a dalších souvisejících tématech. Poradenství je poskytováno formou osobních
konzultací (je dobré se dopředu objednat), písemného poradenství (nejčastěji e-mailem přes portál
www.mpo-efekt.cz) nebo telefonicky. Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580,
bezplatná linka (zázn.): 800 38 38 38, eccb@eccb.cz.
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31.12.
31.12.
31.12.
4.1.
10.1.
11.1.
18.1.
14.2.
29.2.

Silvestrovský fotbálek ( 10:00 )
Tradiční silvestrovský výstup na Chlum ( 14:00 )
Silvestrovské posezení a vepřové hody v Doubravě
Myslivecký spolek Hosty-Hájiště – posezení s vlastníky ( 18:00 KD Hosty )
Výroční valná hromada SDH Chrášťany
Sportovní ples ( 20:00 v KD Dražíč )
Hasičský ples SDH Koloměřice ( KD Hosty )
Hasičský ples SDH Doubrava
Masopustní průvod v Chrášťanech ( ??? ještě v jednání ??? )

Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi projektu – Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
* Masopustní průvod ( 23.2. )
* Maškarní diskotéka - karneval ( 9.3. )
* Oslavy MDŽ ( 8.3., 9.3. )
* Velikonoční odpoledne v Doubravě ( 21.4.)
* Hasičská soutěž – dětská Plamen ( 4.5. )
* Dětský den Chrášťany ( 2.6. )
* Dětský den Doubrava ( 15.6. )
* Turnaj ve stolním tenisu - Doubrava open 2019 ( 13.7. )
* Nohejbalový turnaj Doubravka ( 20.7. )
* Rybářské závody Doubrava ( 27.7. )
* Nohejbalový turnaj Chrášťany ( 3.8. )
* Setkání heligonkářů ( 4.8. )
* Hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 17.8. )
* Hasičská soutěž - dětská ( 1.9. )
* Exkurze do infocentra JETE ( 8.9. )
* Setkání důchodců ( 15.9. )
* Sraz sokolníků ( 28.9. )
* Hubertská slavnost ( 26.10. )
* Mariášový turnaj ( 27.10. )
* Lampionový průvod Doubrava ( 2.11. )
* Mikulášská v Doubravě ( 30.11. )
* Rozsvícení vánočního stromu v Chrášťanech (8.12.)
zvláštní projekt s podporou Skupiny ČEZ
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