červen 2020

Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
startuje nám léto, ale to, co jsme prožili na jaře, se nikomu z nás v životě ještě nestalo. Čelili jsme hrozbě
nákazy koronavirem, což významně ovlivnilo životy nás všech. Téměř tři měsíce společenské izolace,
zvýšených hygienických opatření a řešení nenadálých pracovních i osobních situací. Věřím, že si s tím
každý z nás v rámci svých možností poradil a doufám, že se nyní pomalu bude vše vracet k dobrému. Už
opět fungují všechny provozovny a instituce, a pokud budeme všichni i nadále obezřetní a ohleduplní,
přejme si, aby se něco podobného již neopakovalo.
Mgr. Josef Vomáčka

** Místní poplatky 2020

Máte zaplacen poplatek za komunální odpad a psy? Konečný termín je 30. června!
Upozorňujeme obyvatele na blížící se konečné datum, do kdy je možné platit poplatky. Splatnost poplatku
za komunální odpad je do 30. června 2020. Proto upozorňujeme obyvatele na blížící se konečný termín!
Při nezaplacení poplatků do tohoto termínu, bude poplatek zvýšen o 50 % dle obecně závazné vyhlášky č.
1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Z důvodů změn v účetním systému letos nebyly a nebudou místním
občanům zasílány složenky.
Uvádíme následující možnosti hrazení tohoto poplatku:
- Bezhotovostním převodem bezpečně z domova přes elektronické bankovnictví. Zavolejte
si na OÚ pro potřebné údaje k provedení úhrady poplatku. K dispozici Vám budou v
úředních hodinách tyto telefonní čísla: 385 727 149, 725 031 066, případně email pro zaslání
informací evidence@chrastany.eu
- Bezkontaktní úhradou platební kartou nebo mobilem v kanceláři OÚ.
- Hotovostní platbou v kanceláři Obecního úřadu.
Děkujeme všem občanům za pochopení.

Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 1820/3 o výměře 18 m2, a části pozemku p.č.
1779 tak, aby zůstala oddělena přístupová cesta k okolním pozemkům, v k.ú. Doubravka.
3b) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4355/15 o výměře cca 190 m2, v k.ú.
Koloměřice..
4) ZO schvaluje 13 hlasy výzvu a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Zkvalitnění výuky
ZŠ Chrášťany“ – část stavební, část bezbariérová, část PC vybavení.
5) ZO schvaluje 13 hlasy přijetí úvěru od Komerční banky a.s., ve výši 3.000.000 Kč na dofinancování
pořízení hasičského vozidla CAS. Splatnost úvěru do 31.12.2025, pevná úroková sazba 1,87%.
6a) ZO schvaluje 13 hlasy střednědobý rozpočtový výhled obce na 2020-2022.
6b) ZO schvaluje 13 hlasy účetní odpisový lán obce na 2020. 6a) ZO schvaluje 13 hlasy střednědobý
rozpočtový výhled obce na 2020-2022.
7) ZO schvaluje 8 hlasy dotaci ve výši 240.000 Kč pro Domovy KLAS o.p.s. na provoz sociálního centra
Chrášťany 5 na rok 2020.
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Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 4355/33 o výměře 191 m2 ( oddělený z p.č. 4355/15 ),
v k.ú. Koloměřice, za cenu 60 Kč za 1 m2.
4a) ZO schvaluje 14 hlasy výběr dodavatele na realizaci zakázky „Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany –
stavební část“. Nejvýhodnější nabídka od SNN Bechyně, a.s., za 436.479 Kč bez DPH.
4b) ZO schvaluje 14 hlasy výběr dodavatele na realizaci zakázky „Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany –
vybavení PC“. Nejvýhodnější nabídka od JABU, s.r.o., za 1.647.938 Kč bez DPH.
4c) ZO schvaluje 14 hlasy výběr dodavatele na realizaci zakázky „Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany –
bezbariérovost“. Nejvýhodnější nabídka od ALTECH, s.r.o., za 485.000 Kč bez DPH.
5) ZO schvaluje 14 hlasy zařazení naší obce do územní působnosti MAS Vltava.
6a) ZO schvaluje 14 hlasy závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o přezkumu hospodaření
s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu.
6b) ZO schvaluje 14 hlasy účetní závěrku obce za rok 2019.
7) ZO schvaluje 14 hlasy navýšení členských poplatků ve svazku obcí SMO Vltava na 25 Kč za 1 občana
pro rok 2020 a na 30 Kč za 1 občana pro rok 2021.

Plánované investiční akce na rok 2020 ( pokud se to povede ):
- oprava spojovací chodby ZŠ a MŠ ( dotace POV JčKraje )
- počítačová učebna v ZŠ ( dotace IROP )
- výměna kotle v nák. středisku ( v jednání )
- oprava střechy letního parketu ( „salaše“ ) v Chrášťanech
- oprava střechy bytovky 109 ( v jednání )
- oprava oplocení obecních studní na Libíči
- drobné opravy obecních budov
- pořízení užitkového automobilu ( náhrada multikáry )

Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi projektu – Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
Plánované akce proběhnou, pouze pokud to bude schůdné a reálné kvůli situaci způsobené hrozbou
koronaviru.
* Turnaj ve stolním tenisu - Doubrava open 2020 ( 11.7. )
* Nohejbalový turnaj Doubravka ( 18.7. )
* Rybářské závody Doubrava ( 25.7. )
* Nohejbalový turnaj Chrášťany
* Setkání heligonkářů ( 16.8. )
* Hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 22.8. )
* Hasičská soutěž - dětská ( 6.9. )
* Hasičská soutěž - memoriál J.Valvody ( 19.9. )
* Setkání důchodců ( 20.9. )
* Sraz sokolníků ( 26.9. )
* Mariášový turnaj ( 24.10. )
* Mikulášská v Doubravě ( 28.11. )
* Rozsvícení vánočního stromu v Chrášťanech
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Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Narozeniny oslavili a oslaví :
v březnu 2020:
Písačková Marie, Chrášťany
Šedivý Jaroslav, Chrášťany
Houška František, Doubrava
Rybáčková Emílie, Chrášťany
v dubnu 2020 :
Pálfi Stanislav, Chrášťany
Malafová Marie, Chrášťany

v květnu 2019
Bicanová Libuše, Doubravka
Písačka Stanislav, Chrášťany
Svoboda Jaroslav, Chrášťany
Ťupová Květoslava, Doubravka
Vávrovský Jan, Chrášťany
Hajíčková Anna, Doubravka

v červnu 2020:
Michalec František, Doubravka
Musilová Miloslava, Pašovice
Říhová Anna, Doubravka
v červenci 2020
Písačka Vojtěch, Chrášťany
Soukup Josef, Chrášťany

v srpnu 2020
Nechvátalová Jar., Chrášťany
Landová Anna, Chrášťany

** UDRŽUJTE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V ČISTOTĚ
Apelujeme na občany, aby byli ohleduplní a dbali nejen při třídění odpadu na zachovávání pořádku a
čistoty sběrných míst. Množí se totiž případy pohození odpadu vedle kontejnerů.
Krajské volby 2020
V souvislosti s konáním krajských voleb na začátku října žádáme občany, kteří by měli zájem o účast ve
volební komisi, aby se do konce července přihlásili starostovi obce.
Energy Centre České Budějovice – informace pro občany

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení,
výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede
ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do
výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho
technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10
kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá
krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů
primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se
celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co
a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení
stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se
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bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné
uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem
daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako
odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO na adrese
https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém
chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší
dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven
vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s
regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší a
běžných kotlů v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické
inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“.
Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí
závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění
zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či rekonstrukci
domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a komerčně
nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci se
můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání
písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z
rozpočtu Jihočeského kraje.

Věříme, že se plánované akce budou moci konat …

26.6.
27.6.
11.7.
18.7.
25.7.
15.8.
16.8.
22.8.
29.8.
30.8.

Zahájení letní diskotékové sezóny na letním parketu Koloměřice
Přivítání nové CAS a rozloučení se starým hasičským Trambusem ( 14:00 )
Turnaj ve stolním tenisu Doubrava Open ( 9:00 )
Nohejbalový turnaj o Hastrmanův pohár v Doubravce ( 9:00 )
Rybářské dětské závody Doubrava-Hladná
Rybí hody – posezení v Doubravě
Setkání heligonkářů v Chrášťanech
Hasičská soutěž – Memoriál M.Sýkory
Pouťový fotbal, pouťová zábava
Výročí 50 let založení ZŠ Chrášťany – den otevřených dveří

Obec Chrášťany tímto děkuje všem občanům, kteří se podíleli na pomoci při výrobě roušek. Zejména paní
Janě Kodadové (Chrášťany), za výbornou spolupráci. Další poděkování patří paní Marii Strnadové a
jejímu teamu (Prodejna FLOP Chrášťany), za velké pracovní nasazení a zajištění chodu prodejny
potravin. Zároveň děkujeme všem spoluobčanům, kteří svou kázní a ohleduplností v krizové době pomohli
těžkou a nezvyklou situaci zvládnout tak, že se naší obci nákaza COVID-19 vyhnula.
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Odpady jsou problémem nejen v naší obci, ale to ještě neznamená, že proto problémem být musí.
Věnujme se tedy několika zažitým věcem, které jsou mnoha obyvateli vnímány jako standard, a zároveň
si připomeňme, kam co uložit.
Třídění odpadu
Proč musí být kontejnery neustále obloženy odpadem?
Třídit doma odpad do oddělených nádob či pytlů je v naprostém pořádku a správné. Dovézt jej k nádobě
na tříděný odpad a pak jej tam volně odložit je však již nelegální. Páchám přestupek a porušuji
vyhlášku obce tvořením černé skládky.
Nádoby na jakýkoli odpad jsou určeny k uložení odpadu právě dovnitř té nádoby, nikoliv vedle ní. To
bychom pak mohli pouze označit pár míst v obcích a všichni by tam mohli odkládat své pytle a krabice.
Věnujte tedy prosím tomu opravdovému třídění ještě svých pár minut a vhoďte svůj odpad do nádob.
Ušetříte někomu dalšímu spoustu práce. Ačkoliv děláme, co můžeme, nelze jezdit celý den po obcích
po všech sběrných místech i mimo nich a napravovat pochybení druhých. Další problém je, že se do
kontejnerů nevejde vše. Nevejde-li se materiál do otvoru, pak jej musím sešlapat, zmačkat případně
i rozřezat na menší kusy, které se tam vejdou. Správným uložením do kontejneru ušetřím místo a není
třeba platit za svoz vzduchu, tím šetřím obci, ale zároveň i sobě nemalé peníze za vyvážení a zároveň
umožním i dalším spoluobčanům, aby měli možnost kam vytříděný materiál odložit.
Jsou-li kontejnery plné, nic neodkládám okolo a vyčkám na další svoz.
Sběrná místa na papír ( modré kontejnery):
Chrášťany u obchodu – 2 ks kontejner 1100 L, Chrášťany u bývalé klubovny – 1 ks kontejner 1100 L.
Koloměřice, Doubravka, Doubrava u obchodů – kontejnery 240 l.
Pašovice u bývalé váhy – kontejner 120 L.
Sběrná místa na plasty a nápojové kartony:
Chrášťany u obchodu, Chrášťany u bývalé klubovny, Koloměřice, Doubravka, Doubrava u obchodů,
Pašovice u bývalé váhy.
Pytlový sběr – pytle jsou k dispozici v kanceláři OÚ.
žluté na plast a PET lahve, kelímky od jogurtů apod., které je vždy nutné před vyhozením sešlápnout
případně na čistý polystyren například z nových spotřebičů,
oranžové na nápojové kartony, např. od džusů, vín, mléčných výrobků apod. Neustále se řeší vymývání
či nevymývání plastových obalů. Dá se říci, že běžné znečištění nevadí. To znamená spotřebovat veškerý
obsah, který lze. Silně znečištěné obaly, zejména od tuků a olejů, do sběrných pytlů nepatří.
Na výše uvedených sběrných místech jsou k dispozici drátěné klece, kam je možnost naplněné řádně
zavázané pytle 2-3 dny před svozem odložit.
Zatím je v jednání - možnost do těchto klecí odkládat v šedých pytlích plechovky od piv a konzerv - občané
budou včas informováni.
Sběrná místa na směsné sklo: ( zelené kontejnery)
Chrášťany u obchodu – 1 ks kontejner 1100 L, Chrášťany u bývalé klubovny – 1 ks kontejner 1100 L.
Koloměřice u bývalého obchodu – 1 ks kontejner 1100 L, Doubravka, Doubrava u obchodů – kontejnery
240 l, Pašovice u bývalé váhy – kontejner 120 L.
Tabule skla – přece si nebudu doma dělat nepořádek rozbíjením skla. Je lepší jej odložit ke kontejneru,
a pokud se rozbije, pak to přece „někdo“ uklidí. A nepořádek bude někde jinde, jen ne u sebe!
Kontejner na textil:
Na stanovišti u prodejny v Chrášťanech je pro všechny občany umístěn firmou Textil-Eco Boskovice a.s
kontejner na bytový textil, oděvy, obuv a hračky. Ukládají se čisté a zabalené výše jmenované věci.
V omezeném množství je možno čisté a zabalené oděvy přinést též na OÚ do charitativní sbírky.
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Železný šrot:
Chrášťany za bramborárnou
Neukládají se plechovky od barev, ředidel, chemikálií a olejů ( nebezpečný odpad). Každoročně na jaře
probíhá sběr železného šrotu organizovaný hasičskými sbory jednotlivých obcí.
Nyní nově k dispozici šedé pytle na kovový odpad, např. plechovky.
Elektrospotřebiče:
Sběr organizují hasičské sbory jednotlivých obcí.
Chrášťany – bývalá klubovna u nové školy (každé první úterý v měsíci 17-17,30 hod.), případně dohodou
Doubravka – obchod, dohodou
Doubrava – bývalý obchod, dohodou
Koloměřice – bývalý obchod, dohodou
Odevzdávají se všechny druhy elektrospotřebičů pouze nerozebrané a kompletní, případně i smotané
staré kabely
Chrášťany – malý kontejner firmy Asekol v budově OÚ na chodbě dole do kterého se
vhazují pouze drobné elektrospotřebiče a bateriové monočlánky.
Bioodpad:
Stejně jako se musí třídit plasty, sklo a papír, je nutné třídit i bioodpad.
a) Do kontejneru, který je celoročně umístěn v Chrášťanech u bývalé bramborárny se ukládá:
Ovoce a zelenina ze zahrad, květiny ( bez květináčů), tráva ( ne v igelitových pytlích),plevel, drny se
zeminou, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, štěpka, piliny, kůra, popel ze spalování
dřeva.
Nepatří tam : Kosti, maso, kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, chemické látky a jejich obaly,
pytlíky z vysavače, cigarety, textil, papír, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé
oleje.
b) Na Hůrku v Chrášťanech a v Doubravce se ukládají :
Rostlinné materiály neznečištěné !!! chemickými látkami ( Větve, čisté dřevo )
Nepatří tam: Chemicky ošetřené dřevo ( tj. dřevo natřené a napuštěné, dřevotřísku, části nábytku, staré
palety, plasty, gumy, PET láhve, polystyren, textil, a jiné)
Jedlé oleje a tuky:
Ve všech obcích jsou umístěny kontejnery 240 L ( popelnice s dírou), do kterých se vhazuje v uzavřených
PET lahvích použitý rostlinný olej a tuk.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Dvakrát do roka ( na jaře a na podzim ) je ve všech obcích podle zveřejněného svozového plánu svážen
nebezpečný odpad zejména: motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí kapalina ( fridex
apod.), brzdová kapalina, sorbenty, olejové filtry, čistící tkaniny a pod., akumulátory a galvanické články,
barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, chemikálie a fotochemikálie,
léky, pesticidy, zářivky a výbojky, obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů apod. – předávejte
osobně až přímo při svozu, berte na vědomí že odložený nebezpečný odpad bez dohledu může být
nebezpečný jak pro hrající si děti a další lidi, tak i pro obsluhu sběrných vozidel, která neví, s jakým
druhem odpadu manipuluje.
Zároveň je také svážen velkoobjemový odpad (tj. komunální odpad, který se nevejde do popelnice, skříně,
části nábytku, koberce, lina atd.) mimo azbestu.
Občané mohou též využít možnosti bezplatného uložení 0,5 t komunálního odpadu ( jehož složkou je i
velkoobjemový odpad ) na občana a rok na obecní skládku Rakovka.
S požadavky na likvidaci jakéhokoli dalšího odpadu se obracejte na obecní úřad.
Velké poděkování patří všem, kteří si po sobě udržují pořádek, čímž dokazují ostatním, že jsme schopni
si naše obce udržet krásné, dobře zvolené pro život a pro výchovu našich dětí, …
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