C h b a n s ké n ov i ny

4/2021 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
VÝTAH Z 2/2021 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY ZE DNE
22.3.2021

Dne 22.3.2021 od 17:15 hodin proběhlo druhé zasedání zastupitelstva obce Chbany v tomto
roce. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva.
Bylo schváleno vydání 4 nových vyhlášek obce Chbany a to OZV č. 1/2021, kterou se stanoví
obecní systém odpadového hospodářství, OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV č. 3/2021, o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně a OZV č.
4/2021, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Dále schválili zastupitelé skutečnou cenu tepelné energie pro rok 2020 pro ÚT pro výrobce
Služby obce Chbany s.r.o. ve výši 536,36Kč/GJ bez DPH, tedy 590,00Kč/GJ s DPH, skutečnou
cenu tepelné energie pro rok 2020 pro TV pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve výši
536,36Kč/GJ bez DPH, tedy 590,00Kč/GJ s DPH, kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2021 pro
ÚT pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve výši 540,91Kč/GJ bez DPH, tedy 595,00Kč/GJ s DPH
a kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2021 pro TV pro výrobce Služby obce Chbany s.r.o. ve
výši 540,91Kč/GJ bez DPH, tedy 595,00Kč/GJ s DPH.
Neschválil se záměr prodeje části p.p.č. 130/17 (ostatní plocha) o výměře cca. 95 m2 v k.ú.
Chbany. Ale došlo ke schválení prodeje p.p.č. 71/2 o výměře 446m2 (ostatní plocha), která byla
oddělena (na základě geometrického plánu č. 585-307/2020, Petr Latinák, Chomutov) z p.p.č. 71
v k.ú. Poláky, a to žadateli O.K. za cenu 100,-Kč/m2.
Schválila se směrnice č. 1/2021 (Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Chbany)
ze dne 22.3.2021 a Dohoda o výběru poplatků a předání dokladů mezi obcí Chbany a Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové. Zastupitelé vzali na
vědomí zápis finančního výboru ze dne 17.2.2021.
Došlo též ke schválení snížení příspěvku ve výši 78 tis. Kč v roce 2021 Základní škole a Mateřské
škole Chbany, okres Chomutov, příspěvkové organizaci (příspěvek na teplo z částky 240 tis. Kč na
částku 162 tis. Kč) a Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku společnosti mimo základní kapitál
ze dne 22.3.2021 mezi obcí Chbany a společnosti Služby obce Chbany s r.o.
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKŮ

Máme zde již rok 2021, 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 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.

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 25.4.2021) 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 na Poště ve Chbanech.
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 krabičky
ecocheese, která je umístěna v Obchodě Chbany).
Nově lze v obci také odevzdávat malé a velké elektrospotřebiče. Sbírají se ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia, počítače, mobily apod. ZDARMA lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
Malé elektrospotřebiče se odevzdávají na Obecním úřadě ve Chbanech v úřední dny (pondělí a
středa od 7:30 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin) a velké spotřebiče po
telefonické domluvě na tel. 474 392 022. Uvedená možnost platí i pro chataře!!!
Dne 24.4.2021 proběhne sběrová sobota ve Chbanech. Přesný rozpis je uveden v letáku na
konci Chbanských novin.

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 vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú. Chbany),
- Obec Chbany: Výběrové řízení na zaměstnance obce,
- Krajská hygienická stanice – Veřejná vyhláška (monitorovací kalendář),
- 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 19.8.2019).
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VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dne 1. května 2021 (sobota) proběhne hromadná vakcinace psů proti vzteklině v naší obci. Vakcinace se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců jako hromadná akce a je podle zákona o
veterinární péči povinná.
Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 200,-Kč. Cena za
očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu
jater a vzteklině je 400,-Kč. V ceně je zahrnuta jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz, očkovací dávka, cena za úkon, cestovné.
Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na vodítku a s náhubkem. Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni.
 Přeskaky 9:00 – 9:15
 Chbany 9:30 – 10:00
 Roztyly 10:00 – 10:10
 Soběsuky 10:10 – 10:15
 Vikletice 10:20 – 10:30
 Vadkovice 10:35 – 10:50
 Malé Krhovice 10:55 – 11:05
 Poláky 11:10 – 11:25
 Hořenice 11:30 – 11:45
Veterinární středisko Kadaň, MVDr. Svatopluk Homola, veterinární lékař

RECEPTY

V dnešním čísle Chbanských novin se s vámi podělíme o recept na hrachovou polévku (čerpáno
z www.toprecepty.cz).
Ingredience: 300g půleného hrachu, 1,5 litru vody, 2 šalotky, 100g uzeného masa, 2 střední brambory, 1 mrkev, planá lžíce hladké mouky, 3-4 stroužky česneku, 1 bobkový list, lžíce sádla, sůl, pepř,
majoránka.
Dáme vařit hrách s bobkovým listem. Nakrájíme šalotku a česnek nadrobno, brambory a uzené
na kostky. Když je hrách poloměkký, přidáme nastrouhanou mrkev, brambory a sůl.
Mezitím dáme na sádlo opéct uzené, po chvíli
přidáme cibuli a nakonec česnek. Přimícháme
mouku, orestujeme a přidáme do polévky. Polévku
ještě povaříme, nakonec dochutíme pepřem a majoránkou. Dobrou chuť.
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NOC KOSTELŮ

Dne 28.5.2021 od 16:30 hodin

proběhne v rámci „ NOCI KOSTELŮ“ v kapli SV. ANNY ve
Vikleticích koncert skupiny SILENCIUM 24.
Koncert se uskuteční v souladu s hygienickými podmínkami k pandemické situaci, tedy s omezeným počtem
účastníků. Za pořadatele Václava Blatová
Redakce uvádí: Noc kostelů je večerem, který otevírá
vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Je ale také vázán
na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především
víry. Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera
Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický
verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce
je to Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 500 kostelů a modliteben.
Čerpáno: www.nockostelu.cz
SLOVO STAROSTY

Obec i letos žádala společnost ČEPS, a.s. o poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč. Tentokrát požadovala částku na zajištění workout prvků, které by byly umístěny na hřiště v obci
Chbany. S radostí Vám můžeme oznámit, že obec Chbany finanční dar obdržela. Budeme doufat,
že do léta se nám podaří prvky ve Chbanech umístit.
Pro letošek plánujeme vytvořit i odpočinkovou zónu v obci Vadkovice. Bude zde umístěn lavičkový set, odpadkový koš, stojan na kola a pingpongový stůl. V příštím roce bychom uvedené chtěli
rozšířit na hřiště, kde by byly umístěny prvky pro děti a možná i pro seniory.
Tímto připomínáme občanům, že od 1.5. začne opět tzv. letní vývoz popelnic, což znamená, že
popelnice budou vyváženy 1x za 14 dní v sudém týdnu. Uvedené se týká pouze popelnic, kde je
nastaven kombinovaný vývoz (v zimě 1xtýdně, v létě 1x14 dní).
Dále bych chtěl připomenout občanům, že od 3.5.2021 dojde ke změně otevírací doby v obchodě
ve Chbanech. Obchod bude otevřen do 16. hodiny. Můžeme to nazvat sezónní otevírací dobou, která
by měla trvat do konce září.
V druhé polovině března byl pozastaven prodej cigaret v obchodě ve Chbanech. Od 1.2.2021
došlo ke změně sazeb daně u tabákových výrobků s tím, že cigarety se starou daní musí být doprodány do 30.4.2021. Bohužel díky tomu, že pohostinství ve Chbanech funguje jen na výdejní okénko
a Pohostinství v Polákách je zcela uzavřeno, vznikly nám menší zásoby, které je potřeba doprodat.
Bohužel nemůžeme vzít cigarety z pohostinství a jen tak je dát do prodeje do obchodu, jelikož cigarety mají „své rodokmeny“ a jsou evidovány na přesné provozovny, kde se prodávají. Sice chápeme, že pro některé kuřáky je daná situace nepříjemná, že si musí jít cigarety koupit místo do
obchodu do pohostinství, ale vy pro změnu chápejte nás, že se musíme starých zásob zbavit. Pro
kuřáky má toto svým způsobem i výhodu, jelikož cigarety jsou prodávány ještě za starou cenu a ne
navýšenou. V květnu samozřejmě bude prodej cigaret v obchodě znovu obnoven. Děkujeme za pochopení.
Chbanské noviny
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Jak jste mohli zaznamenat, obec Chbany vydala čtyři nové vyhlášky a to OZV č. 1/2021, kterou
se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, OZV č. 3/2021, o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
a OZV č. 4/2021, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Dne 23.12.2020 vláda schválila nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021.
S tímto zákonem významně souvisí také změna zákona o místních poplatcích. Došlo ke zrušení
současných poplatků a zavedení nových s tím, že je dán obcím prostor pro změnu až do konce roku
2021. Na základě daných skutečností se vydala nová OZV č. 1/2021, kterou se stanovil obecní
systém odpadového hospodářství a dále OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (ten bude platit od 1.1.2022).
OZV č. 3/2021 se týká sekání trávy. Původní vyhláška byla z roku 2008, kdy bylo veřejné prostranství stanoveno přesně na parcely. V nynější vyhlášce toto řešeno není a de facto se za veřejnou
zeleň považuje všechna zeleň v zastavěném území obce. Dále je zde upřesněno sekání na výšku
porostu a ne stanoveno sekání 2x ročně, jak to bylo doposud (vlastník veřejné zeleně je povinen
zajistit posekání travnatých ploch tak, aby travní porost nepřesáhl výšku 30 cm - povinnost neplatí
pro sekání travnatých ploch do 5 cm výšky metodou mulčování, dále vlastník veřejné zeleně zajistí
odstranění posekané hmoty z posekaných ploch neprodleně po posekání, nejpozději do 3 dnů po
posekání).
OZV č. 4/2021 se týká pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Pes musí být na
veřejných prostranstvích veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes
veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu (ne na 4 metrovém vodítku). Splnění této povinnosti zajišťuje fyzická osoba, která psa na veřejném prostranství vede
(doprovází) a má psa pod kontrolou a dohledem. Stále platí, že majitel psa je povinen si po psovi
uklidit, pokud tak neučiní, jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu do 20 000 Kč. Vyhláškou
byly stanoveny prostory pro volně pobíhající psy. Volné pobíhání psů, které je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa, je možné na následujících plochách: v místní části Chbany – p. p. č. 231/2 a 91/1 v k. ú. Chbany (prostor mezi zahrádkami a
bytovkami), v místní části Poláky – p. p. č. 39/1 a 40 v k. ú. Poláky (prostor hřiště) a v místní části
Vikletice – p. p. č. 282/44 a 282/51 v k. ú. Vikletice (prostor, kde stávají kolotoče). Jiné plochy být
určeny nemohly, jelikož obec toto může mít pouze na svých pozemcích a na pozemcích, kde to má
rozlohou smysl.
Závěrem bych vás chtěl informovat, že od 17.4.2021 do 29.4.2021 je plánovaná uzavírka podjezdu pod železniční tratí v ul. Chomutovská v Kadani. Z tohoto důvodu dojde k výluce autobusových linek 578 a 753, které budou v úseku Kadaň, aut. nádr. – Prunéřov, ČSAD vedeny po objízdné
trase. Zastávky Kadaň, koupaliště a Kadaň, Chomutovská sídl. B nebudou těmito linkami obsluhovat. Pro spojení do těchto zastávek je možné využít linky MHD, příměstské autobusy 600 a 601,
náhradní autobusovou dopravu za vlaky, která bude zastavovat v zastávce Kadaň, Chomutovská
sídl. B.
Jiří Hoření, starosta obce
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SBĚROVÁ SOBOTA V OBCI CHBANY, PŘESKAKY, ROZTYLY, SOBĚSUKY,
VIKLETICE, VADKOVICE, MALÉ KRHOVICE, POLÁKY, HOŘENICE

Ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. bude v naší obci dne 24.4.2021 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, apod. (NE PNEUMATIKY!!!!)…
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
STANOVIŠTĚ
8,00 – 8,15
Chbany
stanoviště č.1 – u čp. 29
8,20 – 8,30
Chbany
stanoviště č.2 – u hasičárny
8,35 – 8,55
Chbany
stanoviště č.3 – u rybníka (staré Chbany)
9,05 – 9,15
Přeskaky
stanoviště č.4 - náves
Roztyly
stanoviště č.5 – nad kapličkou
9,30 – 9,50
Soběsuky
stanoviště č.6 – u prasečáku
10,00 – 10,15 Vikletice
stanoviště č.7 – na parkovišti proti camp Piraňa
Vikletice
stanoviště č.8 – na návsi
Vadkovice
stanoviště č.9 – u nádrže
10,25 – 11,05
Vadkovice
stanoviště č.10 - parkoviště
11,15 – 11,25 Malé Krhovice stanoviště č.11 – na návsi
11,35 – 12,20 Poláky
stanoviště č.12 – na návsi
12,30 – 12,40 Hořenice
stanoviště č.13 – u rozboče
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).

RESPEKTUJTE UVEDENÉ POKYNY A NEVYTVÁŘEJTE NÁM SKLÁDKY ODPADU DOPŘEDU!!!
!!! Nezapomeňte na hygienická opatření – zakrytá ústa a nos!!!
(pokud tyto opatření budou v daný termín ještě aktuální)
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