C h b a n s ké n ov i ny

7/2016 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
PŘIPRAVUJEME
- Kulturní dům Chbany, dne 16.7.2016 (sobota) od 20:30 hodin – Taneční zábava s kapelou
SKLEP-MISTR. Vstupné: 40,-Kč (slosovatelné vstupné – tombola).

VÝTAH Z 5/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
28.6.2016

Dne 28.6.2016 od 15:00 hodin se uskutečnilo páté zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Chbany za rok 2015 bez výhrad, Rozpočtové
opatření č. 3/2016 a Rozpočtové opatření č. 2/2016 vzali na vědomí.
Jako poskytovatel úvěru akce „Zateplení objektu školy – Základní škola č.p. 20, Chbany“ byla
schválena Komerční banka, a.s. Na základě daných skutečností bylo schváleno nové financování
od Komerční banky, a.s. pro poskytnutí střednědobého úvěru do výše 4 064 794,-Kč na financování
výše uvedené akce.
Zastupitelé udělili výjimku z počtu žáků pro školní rok 2016/2017 Základní škole a Mateřské
škole Chbany a vzali na vědomí zápis finančního výboru obce Chbany ze dne 27.6.2016.
Závěrem dle § 2249 zákona č.89/2012Sb., v platném znění, byl schválen návrh na zvýšení nájemného u obecních bytů takto: od 1.10.2016 na částku 25,00Kč/m2 a od 1.10.2019 na částku
30,00Kč/m2.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHBANY ZA ROK 2015

Rozpočet obce Chbany na rok 2015 byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednání rozpočtu
na rok 2015, dále z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol a obcí zřízené příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Chbany a společnosti Služby obce Chbany s r.o..
Schválený rozpočet byl během roku 2015 upravován rozpočtovými změnami v celkovém počtu 8
změn.
Obec provozuje hospodářskou činnost – Pohostinství Chbany, Pohostinství Poláky a Partnera
pošty, kdy náklady byly ve výši 5 111 308,-Kč a výnosy ve výši 4 148 435,-Kč.
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Obci byly poskytnuty neinvestiční přijaté dotace a příspěvky od Ústeckého kraje ve výši 389,96
tis. Kč, peněžitý dar od společnosti ČEPS, a.s. ve výši 50 tis. Kč, dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 3 950 tis. Kč a na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadu práce ve výši 1
942 tis. Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 byl ve výši 4 558,63
tis. Kč. Obec má pohledávky ve výši 3 177,84 tis. Kč a ostatní závazky ve výši 5 571,82 tis. Kč.
Obec poskytla neinvestiční příspěvky (ZŠ a MŠ Chbany) celkem ve výši 635,77 tis. Kč, ostatním
organizacím ve výši 358,68 tis. Kč, příspěvky obyvatelstvu ve výši 41,17 tis. Kč.
V roce 2015 byly např. realizované tyto akce: rekonstrukce rozvodů ÚT a TV ve výši 4 750 tis.
Kč, oprava školní jídelny ve výši 504 tis. Kč, pouťový festival a motorkářský sraz ve výši 524 tis.
Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chbany: Tato příspěvková organizace zřízená obcí měla na rok 2015 vyrovnaný rozpočet, kdy rozpočtované příjmy a
výdaje činily 3 859 tis. Kč. Skutečnost za rok 2015 byla: výnosy – 3 843 tis. Kč, náklady 3 765
tis. Kč. Výsledek hospodaření činil 78 547,33Kč. Roční uzávěrka byla vzata na vědomí a návrh
na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 2.2.2016.
Hospodaření společnosti Služby obce Chbany s r.o.: Tato společnost je v 100% vlastnictví obce
Chbany. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2015 úhrnnou hodnotu aktiv ve výši 10.400 tis. Kč,
cizích zdrojů ve výši 8.354 tis. Kč a hospodářský výsledek ve výši 203 tis. Kč. Účetní závěrka
podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a
finanční situace účetní jednotky k 31.12.2015 a výsledku hospodaření za rok 2015 v souladu se
zákonem o účetnictví a dalšími příslušnými předpisy. V souladu s obsahem platné legislativy pro
oblast provádění auditů udělil nezávislý auditor výrok bez výhrad (LN-AUDIT s.r.o., Louny).
Obec pověřila provedením přezkoumání hospodaření společnost LN-AUDIT s r.o., který provedl přezkoumání hospodaření naší obce ve dnech 22.9.2015, 2.2.2016 a 26.2.2016.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto je výsledek přezkoumání hospodaření obce Chbany bez chyb a
nedostatků.

SEPARUJEME – OPAKOVANĚ PŘIPOMÍNÁME

Pytle (separování plastů z domácností = žluté a na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly)
se umísťují poslední neděli v měsíci (tj. tento měsíc dne 31.7.2016) k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den budou odvezeny.
Pytle jsou k dispozici na obecním úřadě (je možno i po domluvě pytle dovézt), zaměstnanci obce
je mají k dispozici ve služebním užitkovém vozidle nebo si je můžete vyzvednout u Stanislava Fiřta
a v Hospodě u Rozporky ve Vadkovicích nebo v Pohostinství Poláky.
Podotýkáme, že do žlutých pytlů patří i všechen polystyren a umělé obaly z hraček, šampónů,
sprchových gelů, aviváží, jaru, obaly od těstovin, sušenek, bonbónů, brambůrek, křupek, salámů,
jogurtů, sáčky od pečiva apod. (nepatří do popelnic na komunální odpad).
Třídíme také baterie a akumulátory, cartridge a tonery, zářivky a výbojky, olej z domácností.
Nádoby a boxy jsou umístěny při vstupu na obecní úřad (baterie je také možné odevzdat do krabiček
ecocheese, které jsou umístěny v Pohostinství Chbany a Pohostinství Poláky).
S předstihem informujeme občany, že dne 15.10.2016 proběhne jako každý rok sběrná sobota.
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2015

Dovolujeme si vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2015 a předala k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které naše obec obdržela od
společnosti EKO-KOM, a.s.
rok 2015
tuny
částka
1. kvartál
6,560
21 927,00Kč
2. kvartál
11,651
34 999,50Kč
3. kvartál
11,248
36 625,50Kč
4. kvartál
9,040
26 126,00Kč
CELKEM*
38,499
119 678,00Kč
* Celkem v roce 2014: 34,721tun, 104 723,00Kč.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy“ (Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových
plynů. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti s výrobky
a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku. Podobná charakteristika výrobků slouží k výběru toho, jehož výroba má nejmenší dopad na životní
prostředí. Jedná se tedy o ukazatel zatížení na životní prostředí, který je odvozen od celkového ekologického otisku, obvykle bývá vyjadřována v ekvivalentech CO2). Úspora, kterou jsme dosáhli,
představuje: emise CO2 ekv. – 60,900 tun a úspora energie – 1 413 314 MJ.
ZTRÁTY A NÁLEZY - http://www.chbany.cz/ztraty-a-nalezy/

Obecní úřad Chbany oznamuje, že mu byly předány do úschovny níže uvedené ztracené a
opuštěné věci, jejichž vlastník není znám:
Číslo nálezu

Popis nálezu

Místo nálezu

Datum nálezu

2/2016

klíč od automobilu

na hlavní silnici u hřiště
Chbany

29.1.2016

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
29.7.2016

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

Dokumenty, které jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce obce Chbany:

 Obec Chbany – Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených věcí ze dne 27.6.2016,
 Obec Chbany – Usnesení z 5/2016 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 28.6.2016,
 Město Kadaň – Nařízení č. 3/16 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov,
 MěÚ Kadaň – Opatření obecné povahy (veřejná vyhláška): přechodná úprava provozu na silnicích č. II/225 a místních komunikacích v obci Poláky a to od 20.8.2016 do 21.8.2016 z důvodu
konání akce „Pouťový festival a motorkářský sraz 2016“,
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální
zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (nový seznam od 2.12.2015).
Chbanské noviny
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ČASOVÝ HARMONOGRAM FESTIVALU

Dne 20.8.2016 se v obci Poláky uskuteční POUŤOVÝ FESTIVAL A MOTORKÁŘSKÝ
SRAZ, který bude již tradičně probíhat na fotbalovém hřišti.
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ BŘEZNO SE POKUSÍME I LETOS ZAJISTIT ZDARMA
KYVADLOVOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU MEZI BŘEZENSKOU POUTÍ A NAŠÍM
FESTIVALEM.
Časový harmonogram festivalu na hřišti (jedná se o předběžný harmonogram, který může být
upravován):
 12:00 hodin – spanilá jízda,
 12:15 hodin – LIPO,
 14:00 hodin – Lucie revival,
 15:45 hodin – Brutus,
 17:30 hodin – Eddie Stoilow,
 19:15 hodin – Guns N´ Roses Tribute,
 21:00 hodin – Jaksi Taksi,
 22:50 hodin – Děda Mládek Illegal Band.

Srdečně vás tímto všechny zveme.
RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Vepřové řízky v zelném těstíčku (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 4 řízky, 2 vejce, 100ml piva, 150g kysaného zelí, polohrubá mouka, hladká mouka, sůl, mletý
pepř.
Zelí scedíme, pokud je příliš kyselé, tak i opláchneme a pokrájíme nadrobno. Rozmícháme vejce s pivem, zelím a přidáme tolik polohrubé mouky, aby
vzniklo těstíčko. Podle chuti osolíme. Řízky naklepeme, osolíme a opepříme. Každý rozkrojíme na poloviny - menší řízky se lépe smaží. Obalíme v hladké
mouce, protáhneme zelným těstíčkem a na oleji nebo
sádle usmažíme dozlatova. Podáváme s bramborem.
Dobrou chuť.
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Obec Libědice, fotbalové hřiště, dne 16.7.2016 od 10:00 hodin: Libědická neckyáda aneb hry
bez hranic – tradiční přebory v netradičních letních sportech, celodenní vstupné: 50,-Kč (děti do
15-ti let zdarma), přihlášky do soutěží jednotlivců v místě konání akce od 10:00 hodin do 11:00
hodin. Celým dnem bude provázet Jirka Formánek, od 19:00 hodin hraje skupina Rewival s.r.o., od
20:30 hodin promítání filmu „Neckyáda 2015“, od 21:00 hodin pokračování NECKOPÁRTY.
Chbanské noviny

4

C h b a n s ké n ov i ny
 Letní kino Žatec, dne 22.7.2016 od 21:30 hodin: Učitelka - Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení,
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí
nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní
schůzce. Drama/ Slovensko/ Česko/ 2016. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 21.7., 24.7.2016 od 20:00 hodin: Učitelka – obsah viz. výše. Vstupné:
120,-Kč.
 Letní kino Žatec, dne 28.7.2016 od 21:30 hodin a 5.8.2016 od 21:00 hodin: Sezn@mka - „Léta
randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá kreténa," povzdychne si hrdinka
filmu a její další rande na inzerát s tváří Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof
a kreténů. Podobný seznam příšerných schůzek postupně rozšiřují i další postavy. Sezn@mka je
totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby - internetové seznamce. A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém rande naslepo může stát. Komedie/ Česko/ 2016. Vstupné:
110,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 28.7. – 30.7.2016 od 20:00 hodin: Sezn@mka – obsah viz. výše.
Vstupné: 120,-Kč.
 Františkánské zahrady Kadaň, dne 5.8.2016 od 20:00 hodin: Bratři Ebenové - Za více než třicet
let existence má běžná kapela na svém kontě minimálně deset řadových alb. S tím však nechoďte
na Ebeny. Ti na nic nechvátají, jsou to muži mnoha funkcí a zaměstnání, nic nelámou přes koleno,
a to je znát i z výsledků jejich práce. Vloni si tedy do diskografie připsali teprve páté, ale o to
vydatnější album ČAS HOLIN. Po vydatné chlebíčkové baště se Marek, David a Kryštof Ebenové
za pomoci svých stálých souputníků Pavla Skály (kytary, mandolína), Jiřího Veselého (baskytary,
akordeon), Jiřího Zelenky (bicí, perkuse), Jaromíra Honzáka (kontrabas) a hostujícího Oskara
Töröka (trubka) nazuli kvalitní různobarevné holiny a znovu potvrdili, že Ebeni jsou nezaškatulkovatelní. Mimo rocku, folku a blues v jejich muzice slyšíte i odlesky popu, jazzu, reggae i lidovky a
nad tím vším ční jako střecha texty a osobnost Marka Ebena. Vstupné: 250,-Kč v předprodeji, na
místě 300,-Kč.
 Vikletice, dne 13.8.2016 od 12:00 hodin: AUTISMUSIC Fest - Přijměte naše srdečné pozvání
na jednodenní hudební benefiční festival na podporu života lidí s autismem a jejich rodin. Letošní
1. ročník se uskuteční 13. srpna 2016 v krásném prostředí vesničky Vikletice, přímo na břehu Nechranické přehrady u Chomutova. Hlavním cílem festivalu je zvýšení povědomí o autismu u běžné
společnosti a podpora rodin s autisty. Z hudebníků se můžete těšit na Viktora Dyka, Petra Brandla
nebo Taratibu. Vstupné: 150,-Kč (ZTP, ZTP/P a děti ZDARMA).
 Město Louny, Mírové náměstí, dne 12.8.2016 od 16:45 hodin, dne 13.8.2016 od 10:00 hodin a
dne 14.8.2016 od 20:15 hodin: Letní lounské vábení – slavnosti města Louny, v pátek vystoupí
např. Johny Machette, YOYO BAND, v sobotu Big Band Felixe Slováčka, Mandrage, Stará škola,
Traktor, Blue Rocket, v neděli od 21:00 hodin vypuštění nebeských luceren. Vstupné: zdarma.
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2016, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa byl
splatný k 31.3. běžného roku, poplatek za odpad (pro místní – 650,-Kč/osoba i chataře – 650,Kč/objekt) je splatný jednorázově do 31.5. příslušného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit ve
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku (obec je
samozřejmě ochotna se domluvit na posunutí splatnosti za předpokladu dohody se sl. Chomovou –
důležité je, aby poplatek byl uhrazen do konce běžného roku). NEZAPOMEŇTE poplatky uhradit,
vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru až na trojnásobek sazby.

SLOVO STAROSTY

Na 5. zasedání zastupitelstva obce byl dle § 2249 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, schválen návrh na zvýšení nájemného u obecních bytů (od 1.10.2016 na částku 25,00Kč/m2 a od 1.10.2019
na částku 30,00Kč/m2, doposud byla cena 21,02Kč/m2.). Jelikož již po obci kolují různé fámy, rád
bych tuto skutečnost blíže objasnil. Dnem 31.12.2010 skončila regulace nájemného dle zákona č.
107/2006 Sb., ve znění pozdějších novel a nájemné je od 1.1.2011 stanovováno dohodou smluvních
stran. V praxi to znamená, že již nejsou „zvýhodňovány“ nájemci, kteří v bytě bydlí řadu let a mají
nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Obec již několik let pronajímá byty s cenou 30,-Kč/m2 s tím, že
nájemní smlouvy jsou vždy na dobu určitou. Proto bylo rozhodnuto o srovnání cen (jedná se o cca.
1/3 obecních bytů). Všichni nájemci užívají de facto stejné byty, mají stejná práva a mohou využívat
stejné služby, tak není jediný důvod, proč by některá skupina obyvatel měla být zvýhodňována (a
hlavně v dnešní době, kdy se velmi často lidé ohánění diskriminací). Jen pro informaci uvádím, že
se jedná o zvýšení nájemného od 167,76Kč do 336,39Kč/měsíčně dle velikosti bytu. Samozřejmě
nájemce má právo s uvedeným návrhem na zvýšení nesouhlasit, pokud tak nájemce učiní, nechá obec
stanovit výši nájemného soudní cestou.
Již po několikáté se vracím k třídění odpadů. Sice jsme jako obec vytřídili o proti loňskému roku
více odpadu, ale neustále jsou velké rezervy. Smutný je fakt, že i když máme velké množství stanovišť na separovaný odpad, stále jsou komunální popelnice narvané netříděným odpadem. Vývozy
odpadů jsou postupně dražší a tímhle stylem budou i poplatky za odpad časem dražší (zatím držíme
poplatek na nižší úrovni než by ve skutečnosti mohl být).
Závěrem bych vás chtěl informovat, že i letos jezdí víkendový vlak Doupovské dráhy. Doupovská dráha je zhruba třicetikilometrová lokálka z Kadaně do Podbořan, vinoucí se podél Nechranické
přehrady, Pětipeskou pánví s výhledy na panoramata Doupovských hor. Dopraví vás k zámku
Krásný Dvůr s jedinečným anglickým parkem, pod Vintířovský vrch s poutní kaplí nebo do zatím
neobjeveného cykloturistického ráje pod Doupovskými horami. Více na adrese: http://doupovskadraha.severoceskedrahy.cz/.
Jiří Hoření, starosta obce
Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová.
Vydavatel: OÚ Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, tel: 474 392 022, fax: 474 392 986, e-mail: obec@chbany.cz, www.chbany.cz.
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C h b a n s ké n ov i ny
ZŠ A MŠ CHBANY

Školní rok 2015/2016 skončil 30. června. Poslední den žáci dostali vysvědčení a zároveň byly
vyhodnoceny soutěže, kterých se zúčastnili během roku. Panu starostovi žáci slavnostně předali erb
obce Chbany vyrobený z PET víček, který vyrobili v rámci pracovních činností.

V soutěži ve sběru starého papíru se naše škola umístila na 1. místě v kategorii škol s nejvyšším
množstvím odevzdaného papíru na jednoho žáka.
Tři nejlepší sběrači jsou: Kristýna Kloudová (1230 kg), Michal Samec
(809 kg) a Viktorie Lučanová (211 kg). Všem dětem, které nosí papír, moc děkujeme a také bychom
chtěli poděkovat zaměstnancům obce, kteří pomáhají při odvozu papíru.
V rámci Mysliveckého dne na Zámku Červený Hrádek byla vyhlášena výtvarná soutěž, ve které
se naši žáci umístili na předním místě. Petr Kováč získal 1. místo, kolektivu školní družiny byl udělen
diplom a hodnotné ceny a i některé děti MŠ obdržely diplom.

Fotografie: Denisa Ilčíková
Vypracovaly: Mgr. Daniela Piotrowská, Mgr. Vlasta Kalánková
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C h b a n s ké n ov i ny

OBEC CHBANY
Chbany 19, 431 57 Chbany
Sběrová sobota v obci Chbany, Roztyly, Soběsuky, Vikletice,
Vadkovice, Malé Krhovice, Poláky, Hořenice a Přeskaky
Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 15.10.2016 provedena sběrová sobota objemného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu PRO MÍSTNÍ OBČANY
a CHATAŘE se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Objemný odpad: kovový šrot, koberce, nábytek, pneumatiky od osobních vozidel ...
Nebezpečný odpad: nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry,
oleje, barvy, olověné akumulátory ...
Elektroodpad: lednice a televizory (prosíme o kompletnost zařízení), drobné domácí elektrozařízení …
HODINA
9:00 – 9:15
9:20 – 9:30
9:35 – 9:45
9:55 – 10:15
10:20 – 10:35
10:45 – 11:15
11:20 – 11:30
11:35 – 12:10
12:15 – 12:25
12:40 – 12:50

Chbany
Chbany
Chbany
Roztyly
Soběsuky
Vikletice
Vikletice
Vadkovice
Vadkovice
Malé Krhovice
Poláky
Hořenice
Přeskaky

STANOVIŠTĚ
stanoviště č.1 – u čp.29
stanoviště č.2 – u hasičárny
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
stanoviště č.4 – nad kapličkou
stanoviště č.5 – u prasečáku
stanoviště č.6 – na parkovišti proti camp Piraňa
stanoviště č.7 – na návsi
stanoviště č.8 – u nádrže
stanoviště č.9 - parkoviště
stanoviště č.10 – na návsi
stanoviště č.11 – na návsi
stanoviště č.12 – u rozboče
stanoviště č.13 - náves

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají povinnost zneškodňovat
odpady dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
Odpad bude předáván „z ruky do ruky“. Časy dojezdu jsou orientační, záleží na množství odpadu (ze stanovišť se nebude odjíždět dříve, než je zde uvedeno).
Jiří Hoření
starosta obce
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