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CHRBONÍNSKÉ NOVINY               
Úvodní slovo:                                                                                     

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našich novin informovala 

o událostech, které se v poslední době určitým způsobem dotkly nebo dotknou života v naší 

obci. Předem bych vám všem chtěla poděkovat za spolupráci, vstřícnost, ochotu a pomoc.                                                                                

 

Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Zprávy z jednání zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce se naposledy sešlo dne 10.9.2021 ve 20.00h v zasedací místnosti obce. 

První bod se týkal vyhodnocení výběrového řízení na akci „Dětské hřiště Chrbonín“. V rámci 

výběrového řízení byly osloveny tři firmy, z nichž nabídku podala pouze jedna firma a to 

firma Aleš Brückner z Kopřivnice. Ten však nesplnil podmínky dle zadávací dokumentace. 

V současné době jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení termínu do 

30.11.2021 pro nové vypsání výběrového řízení. Součástí hřiště bude realizováno i oplocení 

pro uzavření celého dětského hřiště. Druhým bodem byla projednána žádost týkající se  

prodeje části pozemku parc. č. 1016/3 a 1117/7. Výměra oddělených částí pozemku je 

60 m2. Cena je stanovena 25,- Kč/m2. V třetím bodu se jednalo o schválení smlouvy 

o zřízení věcného břemene, které vzniklo na základě vybudování distribuční soustavy ke 

stavbě p. Monharta. Dále bylo zastupitelům dáno na vědomí rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8, 

která se týkali zaúčtování poskytnutí finančního daru obcím postižených tornádem, nákupu 

zametacího kartáče a dotací na akci „Dostavba a modernizace vodovodu“. Příští zasedání 

zastupitelstva obce se uskuteční na konci listopadu, popřípadě v prosinci (přesný termín 

bude upřesněn), kde máme přislíbenou účast předsedy ZOD Podhradí Choustník. Pan Ing. 

Martin Křivánek nám představí plánované změny místního areálu ZD a s tím spojené 

souvislosti, které by měly mít pozitivní vliv na zápach z jímky a dopravu zemědělské techniky 

v obci.  

  

Vodovod:      

V průběhu tohoto roku bylo ukončeno řízení pro získání stavebního povolení na akci 
„Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“, kterému předcházelo výběrové řízení 
na zhotovitele I. etapy (úsek od vodojemu po šachtu „u Krchů“). Vysoutěžená firma Temstav 
AB s.r.o. stavební práce zahájila na začátku října. Ukončení prací je předpokládáno na konci 
listopadu letošního roku. V souvislosti se stavbou vodovodu je (a bude) omezen průjezd 
komunikace směrem „do Tuhonína“. S ohledem na provoz areálu ZOD Podhradí Choustník 
jsou stavební práce při pokládání trubního a kabelového vedení rozděleny na dva úseky. 
V tuto chvíli je provoz omezen od křižovatky k areálu ZOD (první úsek). Po dokončení 
prvního úseku dojde k uzavření komunikace na křižovatce „u Krchů“ (druhý úsek). 
Upozorňujeme, že průjezd křižovatkou bude po dobu maximálně dvou dnů zcela nemožný! 
Uzavření druhého úseku bude oznámeno minimálně dva dny předem prostřednictvím 
obecního rozhlasu, mobilního rozhlasu a webových stránek obec-chrbonin.cz. Po dokončení 
prací na uložení trubního a kabelového vedení vodovodu budou zahájeny práce na připojení 
ke stávajícím objektům vodovodní sítě (propojení potrubí v šachtě „u Krchů“ a napojení 
potrubí v armaturní komoře vodojemu), které se neobejde bez omezení dodávek pitné vody 
nebo krátkodobému zhoršení kvality vody. Detaily  odstávek  pitné  vody a  s  tím  související  

http://www.obec-chrbonin.cz/
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zhoršení kvality pitné vody budou s předstihem oznámeny prostřednictvím výše uvedených 
médií. Při avizovaných odstávkách je nutné, aby byla na jednotlivých odběrných místech 
individuálně (vlastník nemovitosti připojený na odběrné místo) provedena taková opatření, 
která zamezí poškození nebo znehodnocení elektrospotřebičů v souvislosti s odstavením 
vodovodního řádu. Odstávka vodovodu bude ohlášena v dostatečném předstihu 
a provozovatel vodovodu nenese zodpovědnost za případná poškození připojených 
elektrospotřebičů. Tímto bychom chtěli požádat spoluobčany vzhledem k nutnosti opravy 
vodovodní sítě obce Chrbonín o spolupráci, trpělivost a pochopení.  
 

 
 

Rybník “Za Vsí” 

V průběhu roku zastupitelstvo nechalo zaktualizovat projektovou dokumentaci na 

„Revitalizaci rybníka Za Vsí“ a v září jsme požádali o finanční podporu z dotačního programu 

Ministerstva zemědělství. Žádost je nyní ve fázi posuzování. Předpokládána realizace akce 

je na podzim roku 2022. V současné době probíhá řízení k získání stavebního povolení. 

9.10.2021 byl rybník vypuštěn a odloven.  

 

Odpadové hospodářství:  

Na konci měsíce září došlo k dokončení akce „Oplocení a úprava sběrného místa“, na kterou 
nám přispěl Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova částkou 270.000,- Kč. Od listopadu 
2021 bude zahájen zkušební provoz s otevřením a to každou první sobotu v měsíci 
popřípadě na zavolání odpovědné osobě p. Miroslavu Veselému.  

 

Zelený kontejner na bioodpad (trávu a listí) zůstal mimo oplocení stále 
volně přístupný. 

 

Mobilní rozhlas  

Pokud máte zájem vědět vše o dění v naší obci zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu. 
Moderní doba žádá stále nové technologie a zlepšení informovanosti obyvatel. Co to 
znamená? Veškeré informace o dění v obci jako jsou upozornění na kulturní akce, informace 
o poruchách vodovodu či plánované odstávce vody nebo elektřiny, Vám přijdou jako sms do 
mobilního telefonu. Nemusíte sledovat úřední desku či informační tabuli ani webové stránky 
obce. Zaregistrovat i odhlásit se z dané služby můžete kdykoli. Tato služba bude našim 
občanům poskytnuta zdarma. 

Akce, které nás (při příznivé pandemické situaci) čekají:   

 

Brigáda na řezání dřeva – dne 23.10.2021 od 8.30 hod sraz u zasedací místnosti  
Bruslení – dne 31.10.2021 od 10.30 – 12.00 h na zimním stadionu v Soběslavi 

Vánoční besídka - dne 19.12.2021 od 16.30 h u kapličky 

Bruslení – prosinec – termín bude upřesněn 
Silvestrovský ohňostroj – dne 31.12.2021 od 18.00 h na hasičském hřišti   

 


