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Vážení spoluobčané,  

především bych ráda poděkovala všem, kdo jste nám dali svůj hlas a tím projevili důvěru 

v nové zastupitelstvo pro následující 4 roky. Zastupitelstvo se téměř celé obměnilo, a proto 

věřím, že v plné síle, optimismu, energii a společného rozhodování naši ves zase o velký kus 

posuneme dopředu. Na prvním zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 9. 12. 2022 

Vám představíme plány a cíle, kterých bychom rádi v následujícím volebním období dosáhli. 

Věřím, že všichni máme společný cíl a to, aby ta naše vesnička (malá jihočeská) i nadále 

vzkvétala.   

Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

Zprávy z jednání zastupitelstva  

Ustavující zastupitelstvo se konalo dne 14.10.2022. Nově zvolení zastupitelé podepsali slib 

a byl odsouhlasen program zasedání. Nově zvolenými zastupiteli nyní jsou Jiří Kudláček, Jan 

Příplata, David Dvořák, Zuzana Krchová a Petr Kůrka. Zápis z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách obce, kde jsou a dále budou uveřejněny 

zápisy z každého veřejného zasedání. 

Rybník „Za Vsí”            

V říjnu byla zahájena akce „Revitalizace rybníka Za Vsí“ vybranou firmou Czech Canada 

s.r.o. za vysoutěženou cenu 5 565 998,79 Kč s DPH. Akce je podpořena dotací z MZe 

částkou 2 mil. Kč. V rámci revitalizace bude provedeno odtěžení sedimentu z nádrže rybníka 

(přibližně 4400 m3), výstavba nové spodní výpusti a bezpečnostního přelivu včetně opravy 

odpadního koryta. Dále bude provedeno opevnění návodního svahu tělesa hráze kamennou 

rovnaninou a odstranění pařezů po vykácených topolech.  

Nyní probíhají stavební práce na výstavbě nové spodní výpusti. V rámci této výstavby byl 

proveden překop tělesa hráze a odstraněna původní dřevěná spodní výpust. Nová spodní 

výpust by měla být dokončena (bude-li přát počasí) do 21.11.2022, včetně zpětného zásypu 

překopu tělesa hráze. V závislosti na klimatických podmínkách budou následně probíhat 

práce na odbahnění nádrže. Sediment se bude odvážet na vytipované obecní pozemky 

(směr Tuhonín a směr Mlýny - třešňová alej). Zároveň se omlouváme za vzniklé 

nepříjemnosti v souvislosti s překopem tělesa hráze (především k omezenému přístupu ke 

komunikacím za hrází rybníka) a za možné znečištění komunikace v průběhu odvozu 

sedimentu.  

Vodovod 

V uplynulém období byl získán kolaudační souhlas k 1. etapě výstavby vodovodu. V rámci 

kolaudačního řízení musel být doplněn provozní řád vodovodu včetně analýzy rizik 

a provedení doplňujících rozborů surové vody z nových zdrojů vody „Pod Blaníkem“. 

Výsledky rozborů surové vody z nových zdrojů potvrdily, že nejsou překročeny mezní 

hodnoty (ani se jim neblíží) pro využití jako pitná voda, včetně limitů pro pesticidy 

a radionuklidy. Nové zdroje budou k vodovodnímu řadu připojeny do konce roku 2022. Cena 

výstavby 1. etapy vodovodu byla 5 457 969,94 Kč vč. DPH. Z obecního rozpočtu bylo 

uhrazeno 2 457 969,94 a zbylé 3 mil. Kč obec získala dotaci z dotačního programu ze SFŽP. 



 8 číslo                                                              listopad 2022    

 Kontakty: starostka Ing. Michala Kvasničková  602  177 423, e-mail: ouchrbonin@volny.cz 

                              místostarosta Ing. Pavel Pána 777 481 964   

Členové zastupitelstva obce: Jiří Kudláček, Jan Příplata, David Dvořák, Zuzana Krchová a Petr Kůrka 

https://obec-chrbonin.cz/ 

V uplynulém období byly odebrány vzorky pitné a surové vody v rámci pravidelných odběrů, 

které zajišťuje firma ČEVAK a.s. Výsledky rozborů upravené i neupravené vody splňují 

podmínky pro pitnou vodu podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Cena vodného a stočného 

zůstává i pro příští rok stejná tj. 21 Kč vodné a 4 Kč stočné za m3 vody. 

Stavební parcely  

Koncem letošního roku bude dokončena projektová dokumentace na vybudování stavebních 

parcel pro rozvoj naší obce, kterou zhotovuje firma GK Plavec Michalec. Předpokládáme, že 

realizace by mohla začít v polovině roku 2023 po získání stavebního povolení a výběrovém 

řízení na zhotovitele celé akce. Bohužel celou tuto akci jsme nuceni hradit z obecního 

rozpočtu, jelikož podmínky dotace jsou z našeho pohledu nereálné. K prodeji by zde mělo 

být 6 stavebních parcel a prodejní cena bude vypočtena z kompletně vynaložených nákladů 

(tj. odkup pozemků, vyhotovení projektové dokumentace a samotné zasíťování parcel) 

Odpadové hospodářství:   

Stále je pro všechny naše občany možnost využívat sběrné místo, které je otevřeno vždy 

každou první sobotu v měsíci od 8.00 do 18.00 hodin, nebo po domluvě s nově ustanoveným 

zastupitelem panem Davidem Dvořákem na tel. 739 235 920.  

Mobilní rozhlas  

Opět si dovolíme upozornit na možnost získávání informací o dění v naší obci 
zaregistrováním 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. 

Obnova třešňové aleje  

Dne 17. 11. 2022 od 10 h pojďte všichni společně přidat ruku k dílu k sázení 20 ks nových 
třešňových stromků do aleje směr Mlýny. Občerstvení zajištěno a po skončení akce bude 
opékání buřtů na dětském hřišti. Akce není věkově omezena. Současně se vysází různé 
druhy stromů v počtu 25 ks podél cesty směrem tzv. do Lišek. Název akce je „Stromy pro 
Chrbonín“ a na výsadbu máme přislíbenu dotaci ve výši 249 222,22 Kč ze SFŽP. 

Akce, které nás čekají:   

Setkání seniorů a přátel lidové hudby – dne 12. 11. 2022 od 16 h v zasedací místnosti 

Obnova aleje – dne 17. 11. 2022 v 10 h sraz v třešňové aleji 

Vánoční tvoření a rozsvícení stromků – dne 26. 11. 2022 od 14 h v zasedací místnosti 

Vánoční besídka – 23. 12. 2022 od 16.30 u kapličky 

Bruslení – 28. 12. 2022 od 17.30 – 19.00 h na Zimním stadionu v Soběslavi 

Silvestrovský ohňostroj - 31. 12. 2022 od 18 h na hasičském hřišti 

Novoroční pochod - 1. 1. 2023 sraz v 13 h u zastávky autobusu 


