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2/2018 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
UZAVŘENÍ ÚŘADU V OBCI CHBANY

Dne 15.2.2018 (čtvrtek) a 16.2.2018 (pátek) bude z technických důvodů uzavřen úřad pro veřejnost. Dne 19.2.2018 (pondělí) bude úřad otevřen od 10:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

VÝTAH Z 1/2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
31.1.2018

Dne 31.1.2018 od 16:00 hodin proběhlo první zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Bylo schváleno vyřazení majetku obce Chbany za rok 2017 v celkové výši 3.413.112,18Kč, Inventární karty (inv. číslo: 22604, 22605, 22609, 22610, 13716, 22608, 22584 a 22611) dlouhodobého hmotného majetku nově zařazeného v roce 2017, inventarizace za rok 2017 a odpisový plán
majetku obce Chbany pro rok 2018.
Zastupitelé vzali na vědomí výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve Chbanech
za rok 2017 a schválili rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 v plné výši do rezervního fondu.
Schválena byla také Příkazní smlouva pro obstarávání záležitostí příkazce ze dne 31.1.2018 uzavřená mezi obcí Chbany a společností Služby obce Chbany s r.o.
Zastupitelé schválili VZS ČČK MS na Nechranicích (vodní záchranná služba) na provoz v roce
2018 příspěvek ve výši 35 000,-Kč a příspěvek Nemocnici Kadaň s.r.o. ve formě dotace na činnost
ve výši 15 500,-Kč pro rok 2018 (zajištění pohotovosti).
Schválili udělení výjimky pro stavbu rekreačního objektu na p.p.č. 27/29 v k.ú. Vadkovice, Rozpočtové opatření č. 1/2018, Dohodu o provedení práce mezi obcí Chbany a Jiřím Hořením pro činnost velitele jednotky JSDH a navýšení počtu zaměstnanců obce Chbany na 17 osob.
Dále vzali na vědomí Dodatek č. 7 k vnitřní směrnici obce Chbany o poskytnutí cestovních náhrad zaměstnancům, Rozpočtové opatření č. 11/2017, zápis kontrolního výboru ze dne 8.12.2017 a
kontrolního výboru ze dne 12.12.2017.
Nebyl schválen záměr prodeje p.p.č. 21/56 v k.ú. Vadkovice a také nebyl schválen návrh usnesení
od České asociace odpadového hospodářství ve věci rizika navýšení nákladů obcí/měst na odpadové
hospodářství (Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující náChbanské noviny
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sobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství).
PŘIPRAVUJEME A SRDEČNĚ VÁS ZVEME
- Kulturní dům Chbany, dne 8.3.2018 (čtvrtek) od 14:00 hodin: Besídka nejen pro seniory k příležitosti Mezinárodního dne žen. K tanci a poslechu hraje Jiří Vinš + kulturní vystoupení klauna
Fíly. Občerstvení zajištěno.
- Kulturní dům Chbany, dne 17.3.2018 (sobota) od 20:00 hodin – Obecní ples s hudební skupinou
Viva Song a večerním vystoupením Petera Paula Pačuta (slovenský „Freddie Mercury“). Jako již
tradičně bohaté ceny při zakoupení výherního lístku. Vstupné 200,-Kč + 150,-Kč výherní lístek
(každá obálka výherní – prodej v den konání plesu). Vstupenky v předprodeji od 12.3.2018 od 9:00
hodin na Obecním úřadě ve Chbanech (jak na sál, tak do pohostinství – cena bude stejná a bude
umožněno si koupit výherní lístek hned na začátku plesu), prodej omezen – 4ks/osoba. PLES
JE NEKUŘÁCKÝ!!! Společenský oděv samozřejmostí!!! Zákaz konzumace vlastního alkoholu na
akci!!!! Dne 17.3.2018 od 15:00 hodin pohostinství uzavřeno pro veřejnost a 18.3.2018 UZAVŘENO zcela.
UPOZORŇUJEME, ŽE V DEN KONÁNÍ PLESU SE NEBUDOU V POHOSTINSTVÍ JIŽ
PRODÁVAT ŽÁDNÉ VSTUPENKY. JEDNÁ SE O UZAVŘENOU AKCI A BEZ PLATNÉ
VSTUPENKY NEBUDE VSTUP DO POHOSTINSTVÍ UMOŽNĚN!!!
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 25.2.2018) 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
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, Pohostinství Poláky a Obchod Chbany).
Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo vyseparováno 5,261 tun papírových obalů, 3,659 + 0,395 (pytle) tun
plastových obalů, 2,251 tun skleněných obal§ a 0,195 tun kompozitních obalů.
Chbanské noviny
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VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V OBCI CHBANY

Volba prezidenta České republiky proběhla ve 2 kolech. 1. kolo se konalo ve dnech 12. ledna
a 13. ledna 2018 a 2. kolo ve dnech 26. ledna a 27. ledna 2018. V první den voleb – v pátek 12.
ledna 2018 a 26. ledna 2018 proběhlo hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v
sobotu 13. ledna 2018 a 27. ledna 2018 se hlasovalo od 8.00 do 14.00 hodin.
V obci Chbany bylo zapsáno v 1. kole 509 voličů, z toho byla 246 voličům vydána úřední
obálka a bylo 245 platných hlasů. Volební účast v obci Chbany byla 48,33%. V 2. kole bylo zapsáno 507 voličů, z toho byla 292 voličům vydána úřední obálka a bylo 292 platných hlasů. Volební účast v obci Chbany byla 57,59%.
Výsledek volby prezidenta České republiky v roce 2018 v obci Chbany:
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Poř.číslo
příjmení, jméno, tituly
hlasy
%
hlasy %
1
Topolánek Mirek Ing.
12
4,89
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
17
6,93
3
Fischer Pavel Mgr.
6
2,44
4
Hynek Jiří RNDr.
2
0,81
5
Hannig Petr Mgr.
1
0,40
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
0
0,00
7
Zeman Miloš Ing.
154
62,85
228
78,08
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
21
8,57
9
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
32
13,06
64
21,91

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

6/2017

Svazek klíčů

Pošta Chbany

Datum nálezu
12.9.2017

Vyzvednutí nálezu
nejpozději do:
12.3.2018

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2018, proto připomínáme splatnost některých poplatků. Poplatek za psa je
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 domluvy u sl. Chomové –
důležité je, aby poplatek byl uhrazen do konce běžného roku). NEZAPOMEŇTE poplatky uhradit,
vyhnete se tak případnému vystavení platebního výměru až na trojnásobek sazby.
Chbanské noviny
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RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na Kapustovou polévku s knedlíčky z vinné klobásy (čerpáno z www.toprecepty.cz).
Ingredience: ½ menší kapusty, 3 brambory, cca. 200g vinné klobásy, 1 větší cibule, 2 stroužky
česneku, 100 ml mléka, 1 polévková lžíce drceného kmínu, 5 kuliček nového koření, pepř, sůl, 2
polévkové lžíce hladké mouky, olej nebo sádlo, 1,5l vývaru.
Z klobásy vymačkejte po malých částech obsah a zformujte do knedlíčků, jde to snadno. Na
oleji nebo sádle orestujte nadrobno nakrájenou
cibuli, zasypte ji moukou a upražte světlou jíšku.
Pak přisypte papriku, rychle promíchejte a zalijte
vývarem. Dobře jíšku rozmíchejte, aby v polévce nebyly hrudky. Přidejte kapustu pokrájenou na proužky, brambory na kostky, kmín, nové
koření a osolte. Vařte cca 10 minut.
Na pánvi rozpalte trochu oleje a zprudka na
něm orestujte klobásové knedlíčky, které pak
přidejte do polévky. Ještě zbývá přidat rozdrcený
česnek a přilít mléko. Vařte do změknutí brambor, dochuťte pepřem a případně solí. Dobrou chuť.
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://www.chbany.cz/urad-obce/uredni-deska/

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

 Obec Chbany – Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní,
 Obec Chbany – Usnesení z 1/2018 zasedání zastupitelstva obce Chbany ze dne 31.1.2018,
 Obec Chbany - Oznámení o možnosti vyzvednutí ztracených a opuštěných věcí ze dne 21.1.2018,
 Obec Chbany – Rozpočtové opatření č. 1/2018,
 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice – Usnesení o nařízení dražební vyhlášky – elektronická dražba, dne 21.3.2018 v 9:30 hodin, předmětem dražby je podíl ½ p.p.č. 63/2 v k.ú. Poláky
+ součástí je stavba Poláky č.p. 28, dále 63/3 v k.ú. Poláky,
 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 21.2.2017).
KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?
 Digitální kino Žatec, dne 14.2.2018 od 17:30 hodin: Alenka v zemi zázraků - Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její rodinu a
svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním viděním světa. Rodinný/ Pohádka/
Česko/ 2018. Vstupné: 110,-Kč.
Chbanské noviny
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 Kino Hvězda Kadaň, dne 16.2.2018 od 17:00 hodin: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci - "To tedy
byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně úsilí. "To tedy
byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale
tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto,
že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii.
Městečko, kde se narodila, jí pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejprve prodává v dámském prádle, kde obslouží přes 3 tisíce žen, než se stane zázrak a
přijde ON! Ten první a pravý! Komedie/ Česko/ 2018. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 17.2.2018 od 14:00 hodin: Špindl – Když na hory, tak do Špindlu.
Právě do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v
celovečerní zimní komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single. Romantický/ Komedie/ Rodinný/ Česko/ 2017. Vstupné: 60,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 18.2.2018 od 14:00 hodin: Ewa Farna 10: Neznámá známá - Poslední
dva roky strávila Ewa Farna s kamerou v zádech. Kromě natáčení singlů, porotcování v polské verzi
Superstar a spousty jiných aktivit se populární česko-polská zpěvačka připravovala na největší koncert ve své kariéře. U příležitosti oslav desetiletí na české hudební scéně loni v listopadu vystoupila
v pražském Fóru Karlín. Kolem této události se také původně mělo točit dějství celého dokumentu.
Film Ewa Farna 10: Neznámá známá ale nakonec zpěvačku ukazuje v mnoha dalších polohách. V
tomto období se totiž po dlouhých deseti letech nečekaně rozešla se svým managementem a na
vlastní nohy se postavila i po stránce vydavatelské, když poslední singly vydala na vlastní značce.
Dokument/ Hudební/ Česko/ Polsko/ 2017. Vstupné: 120,-Kč.
 Kino Hvězda Kadaň, dne 22.2., 24.2., 25.2., 28.2.2018 od 20:00 hodin: Věčně tvá nevěrná –
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do
záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která má šílený plán jak krachující manželství i nakladatelství Josefa zachránit. Jako zkušená psycholožka, pracující v manželské poradně, naordinuje manželům nevěru - musejí se přistihnout in flagranti. Bláznivá hra může začít. Komedie/ Drama/ Romantický/ Česko/ 2018. Vstupné: 130,-Kč.
 Digitální kino Žatec, dne 23.2.2018 od 20:00 hodin: Věčně tvá nevěrná – obsah viz. výše.
Vstupné: 130,-Kč.
POHOSTINSVÍ CHBANY

Dne

16.2.2018 (pátek) od 20:30 hodin do 02:00 hodin v Pohostinství
Chbany zahraje k tanci a poslechu Jiří Vinš. Vstupné: 50,-Kč (slosovatelné
vstupné – tombola). Srdečně vás tímto zveme.
SLOVO STAROSTY

Začátkem každého roku obec již tradičně žádá o dotace na realizaci akcí v naší obci. Letos požádala obec opět o finanční příspěvek na rekonstrukci chodníků v obci Chbany (Ústecký kraj), dotaci na Pouťový festival a motorkářský sraz v obci Poláky (Nadace ČEZ) a dotaci na zakoupení
Chbanské noviny
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autobusových zastávek (ČEPS, a.s.) – zastávka v obci Přeskaky + zastávka Malé Krhovice u Libědické křižovatky. Obec má v plánu daleko více akcí, ale momentálně nejsou vyhlášeny dotační tituly, ve kterých by bylo možné žádat o finanční příspěvky. Pokud na některé akce nebudou dotační
tituly vyhlášeny, budou akce dle možností financovány z vlastních zdrojů. O této skutečnosti budeme případně průběžně informovat.
V měsíci lednu 2018 byla reportáž na kanále TV NOVA a článek v periodiku BLESK ve věci
osvobození nebo úlevy od poplatku za odpady + psy. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k této
problematice vyjádření: Dne 1. 1. 2018 došlo k nabytí účinnosti nového znění zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Ustanovení § 14a zákona o
místních poplatcích uvádí, že v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě
podle odstavce 3, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této
povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.
Podmínkou pro to, aby poplatník měl nárok na osvobození nebo úlevu na místním poplatku za
období kalendářního roku 2018, je skutečnost, že dané konkrétní osvobození či úleva pro daného
poplatníka musí být stanoveno v obecně závazné vyhlášce obce, v opačném případě si nelze osvobození či úlevu nárokovat. Platí tedy, že pokud má poplatník nárok na osvobození nebo úlevu pro
poplatkové období 2018 stanovené v obecně závazné vyhlášce, musel splnit ohlašovací povinnost
nejpozději do 15. 1. 2018, jinak mu nárok na toto osvobození či úlevu zaniká. Pro úplnost uvádíme,
že pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i práva a povinnost s nimi související,
vzniklé do konce roku 2017 a za poplatkové období roku 2017 se ustanovení § 14a odst. 4 zákona o
místních poplatcích, ve znění účinném od 1. 1. 2018, neuplatní.
Není tedy pravdou zveřejněná informace, že důchodci, postižení, matky samoživitelky či sociálně
slabí mohou být od poplatku všeobecně částečně či úplně osvobozeni, pokud si u příslušného úřadu
splní ohlašovací povinnost nejpozději do 15. 1. 2018. Jak již bylo uvedeno, podmínkou je skutečnost,
že konkrétní osvobození či úleva pro poplatníka je stanovena v obecně závazné vyhlášce.
Obec Chbany žádnou tuto úlevu ve vyhlášce nemá! Od poplatku za odpad jsou osvobození
pouze a) držitelé průkazu ZTP/P, b) osoby nezdržující se v obci nejméně 1 rok (čl. 5 OZV č. 2/2015
obce Chbany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (čl. 7 OZV č.
2/2010 obce Chbany o místních poplatcích).
Závěrem mi dovolte, abych vás i letos pozval na reprezentační ples obce Chbany, který se bude
konat dne 17.3.2018 od 20:00 hodin v Kulturním domě ve Chbanech. Ples bude opět nekuřácký.
Pro kuřáky samozřejmě bude vyhrazeno místo v pohostinství a na terase před budovou. Vstup do
sálu bude přes pohostinství a to z důvodu, že v chodbě před sálem bude umístěn bar, který by měl
odlehčit frontám v pohostinství. Rád bych upozornil návštěvníky, že na akci je zákaz konzumace
vlastního alkoholu – pokud se u někoho alkohol najde, bude vyzván k odevzdání alkoholu nebo aby
akci opustil.
Jiří Hoření, starosta obce
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