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Z O BEC N Í H O

ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 15. června 2021.
Přítomno bylo 9 zastupitelů.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
prodej st. p. č. 44, k. ú. Chvaleč žadateli.
prodej p. p. č. 618/2, k. ú. Chvaleč žadateli.
prodej p. p. č. 32, k. ú. Chvaleč žadatelům.
rozpočtové opatření č. 2.
závěrečný účet obce za rok 2020.
účetní závěrku za rok 2020.
zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy přes p. p. č. 659/6 v k. ú. Petříkovice u
Trutnova.
smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD11-0020
na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Chvalči.
povolení závodu horských kol MTB Trilogy na některých pozemcích obce.
fakturu od f. OMA V+P Vlasta Valkounová za odvodnění cesty ve Chvalči nad Kamennou
hospodou.
návrh řešení převodu pozemku z roku 2010 mezi obcí Chvaleč a manželi Andreolliovými.
poskytovatele úvěru ve výši 2. mil. Kč – Komerční banka a. s.
pronájem obecní tělocvičny v období 16. 8. – 21. 8. 2021.
prominutí místního poplatku z ubytování provozovatelům ubytování na území obce po dobu
trvání nouzového stavu v letech 2020 - 2021.
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání - kiosek u požární
nádrže ve Chvalči a smlouvu o nájmu přilehlého pozemku a požárních nádrží – p. Jiráň.
záměr výstavby etapy č. 1 chodníku pro pěší ve Chvalči.
žádost nájemce o umístění dvou chatek a úpravy přístupové cesty k nim na náklady nájemce
na p. p. č. 819/4 v k. ú. Chvaleč s vyřešením nájemního vztahu do 31. 12. 2021.
Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách.
Příští zasedání se bude konat 14. 9. 2021 od 18.00h.

Chvalečák č. 4/2021

ODPUŠTĚNÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Z
POBYTU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU
Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání schválilo odpuštění místního poplatku z pobytu
všem poskytovatelům ubytování na celém území obce po dobu trvání nouzového stavu, který
skončil 11. 4. 2021 o půlnoci. Od 12. 4. 2021 jsou všichni poskytovatelé ubytování opět povinni platit
poplatek z pobytu 19 Kč/den, jak stanoví obecně závazná vyhláška obce Chvaleč č. 2/2019, platná
od 1. 1. 2020. K této problematice zde uvádíme důležitý výklad právnické poradny pro obce a města,
kde byl uveden dotaz týkající se řešení placeného pobytu na území měst a obcí v ČR.
Dotaz: Od října začal nouzový stav a provozovatelé ubytování od té doby správně nemohou
oficiálně ubytovávat rekreanty. Potažmo od té doby obce od nich nemohou požadovat poplatek z
ubytovacích kapacit. Nicméně provozovatelé si našli kličku – pronajímají celé objekty (chaty,
chalupy, penziony) a u pronájmu celých objektů, bytů apod. nemůžeme údajně požadovat placení
poplatku z ubytovacích kapacit. Někteří provozovatelé už dali jasně najevo, že v tomto trendu
pronajímaní celých objektů budou pokračovat i nadále, jen aby se vyhnuli placení poplatku z
ubytovacích kapacit. To, že po ubytovaných lidech a rekreantech většinou uklízíme po obci ve
zvýšené míře odpadky a máme díky jejich chování často o zábavu postaráno i v noci, je všude
stejné a nikdy to nebude jinak. Jak ale postupovat dále u ubytovatelů, aby jejich krokem opravdu
nedošlo k úplnému výpadku příjmů obce z ubytovacích kapacit, které konkrétně v naší obci činí i
150 tis. Kč ročně?
Odpověď: Musíme upozornit, že od roku 2020 nemůže být vybírán místní poplatek z ubytovací
kapacity, jelikož došlo k jeho zrušení. Má-li jej obec stále zaveden, poplatek nemůže vybírat vůbec.
Namísto něj lze vybírat místní poplatek z pobytu (samozřejmě za předpokladu, že jej obec zavedla
obecně závaznou vyhláškou). Předmětem tohoto poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Není vůbec důležité to, zda
jsou pronajímány pokoje či celé objekty. Poplatková povinnost se na poskytovatele pobytu vztahuje
vždy, není-li překročena maximální délka pobytu (60 dnů) a jedná-li se o úplatný pobyt. Není ani
klíčové, na základě jakého titulu je objekt k pobytu poskytován, zda jde o nájemní smlouvu,
smlouvu o ubytování či jinou, je-li pobyt úplatný.

ODPADY - PODNIKATELÉ
Podnikatelé v obci, využívající obecní kontejnery k likvidaci odpadu ze svého podnikání mají
povinnost uzavřít si smlouvy s obcí o využívání svozového systému obce. V případě, že toto
odmítnou, musí mít uzavřenou smlouvu přímo se svozovou společností, např. Transport Trutnov.
Ještě máme v obci několik podnikajících osob, které nemají doloženo nakládání s odpady. Tito
podnikatelé budou vyzváni, aby doložili způsob zákonného vyřešení likvidace odpadu vzniklého z
podnikatelské činnosti.

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Diakonie Broumov pořádá opět sbírku ošacení. Použitelné oblečení, boty nebo hračky v pytlích
nebo krabicích můžete nosit do chodby obecního úřadu do 18. 7. 2021. Poté bude sbírka odvezena.
Zájemcům z Petříkovic můžeme pytle s oblečením, po předchozí domluvě, odvézt do Chvalče.

Z MĚNA O R D I N A Č N Í D O B Y ČERVENEC SRPEN

MUDR. ZÁVESKÝ
Dne 2.7.2021 v pátek nebudou v provozu ordinace.
Změna ordinační doby od 5.7.do 16.7.2021
5.7.2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
6.7.2021 Úterý neordinujeme
7.7.2021 Středa neordinujeme
8.7.2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
9.7.2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
12.7.2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
13.7.2021 Úterý neordinujeme
14.7.2021 Středa neordinujeme
15.7.2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
16.7.2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
Změna ordinační doby od 2.8.2021 do 27.8.2021
2.8.2021 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Pilníkov)
3.8.2021 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč) 13:00-16:00 (Pilníkov)
4.8.2021 Středa 8:00-11:30 (Teplice) 13:00-17:00 (Radvanice)
5.8.2021 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka) 13:00-15:00 (Pilníkov)
6.8.2021 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Teplice)
9.8.2021 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00 (Pilníkov)
10.8.2021 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč) 13:00-16:00 (Pilníkov)
11.8.2021 Středa 8:00-11:30 (Teplice) 13:00-17:00 (Radvanice)
12.8.2021 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka) 13:00-15:00 (Pilníkov)
Dne 13.8.2021 v pátek nebudou ordinace v provozu.
16.8. 2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
17.8. 2021 Úterý neordinujeme
18.8. 2021 Středa neordinujeme
19.8. 2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
20.8. 2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
23.8. 2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
24.8. 2021 Úterý neordinujeme
25.8. 2021 Středa neordinujeme
26.8. 2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
27.8. 2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
Venkovský lékař s.r.o., MUDr. Ladislav Záveský, www.venkovskylekar.cz

Chvalečák č. 4/2021

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K REKONSTRUKCI VELKÉHO
BAZÉNU POŽÁRNÍ NÁDRŽE/KOUPALIŠTĚ VE CHVALČI
Chtěl bych touto cestou doplnit některé mylné informace k rekonstrukci velkého bazénu požární
nádrže/koupaliště ve Chvalči, které kolují po naší obci, sociálních sítích a okolí. Majitelem
přilehlého pozemku, obou bazénů a jediným investorem prací na rekonstrukci velkého bazénu je
obec Chvaleč. Ta hradí celkovou rekonstrukci ze svého rozpočtu, v současné době byla podaná
žádost o dotaci na Královéhradeckém kraji zamítnuta. Instalace nové bazénové fólie vyjde naši
obec na 1 427 800 Kč a jedná se v letošním roce o největší investici do obecního majetku. Další
práce stavebního charakteru nejsou ještě všechny dofakturovány. Celkové náklady se dozvíte v
příštím Chvalečáku. Všechny další stavební aktivity okolo bazénů (chatky, chodníčky apod.) si
buduje nájemce areálu na svůj vlastní účet a riziko.
V říjnu letošního roku pak započne nové výběrové řízení na provozovatele tohoto areálu na další
roky tak, jak stanovilo zastupitelstvo obce na jaře před rekonstrukcí.
starosta obce

ODVODNĚNÍ SILNICE NAD KAMENNOU HOSPODOU
Od loňského roku trápila uživatele silnice ke kravínu vedle Kamenné hospody ve Chvalči stékající
voda, vyvěrající pravděpodobně z porušených meliorací. V zimním období se zde tvořila neustále
namrzající ledová vrstva, která ztěžovala průjezd a přístup po silnici a také ke kontejnerům. Obec
nechala nakonec v měsíci květnu podchytit oba zdroje, které tvořily problém vytékající vody a vše
se svedlo do nového 42 metrů dlouhého potrubí, které bylo uloženo do země. Nyní vytéká
podchycená voda až dole u potoka. Dále byl nutný tlakový proplach zcela zaneseného propustku
pod silnicí ke kravínu. Celkové náklady na odvodnění silnice činily 116.595,60 Kč a dodavatelem
prací byla firma OMA V+P Vlasta Valkounová.

PROSBA
Na základě opakovaných stížností některých občanů bychom chtěli poprosit, aby v Petříkovicích
na vybudované zpevněné krajnici z frézinku vedle silnice, která slouží jako chodník pro pěší,
nebyla parkována auta. Lidé zde tudy pak nemohou bezpečně procházet a jsou nuceni opět
vstupovat do silnice. Majitelem pozemku, kde byla vybudována zpevněná krajnice, je
Královéhradecký kraj a správcem je Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace. Ta v loňském roce souhlasila s vybudováním zpevněné krajnice pouze pro potřeby
chodců. Akci zainvestovala obec Chvaleč v rámci zkvalitnění bezpečnosti svých občanů a chodců.
Svá auta a auta svých návštěv si prosím nadále parkujte buď na veřejná parkoviště nebo na své
soukromé pozemky. Děkujeme za pochopení.

Chvalečák č. 4/2021

zastupitelstvo obce

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Co přinesl červen ve škole
Tento měsíc se dělo hodně věcí. Jeli jsme na výlet na kolech,
půjdeme na hájenku, navštívili jsme koupaliště ve Chvalči.
Budeme mít hudební koncert, byli jsme na výletě v Maršově
v Doteku (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury). Jo a
půjdeme na zmrzlinový pohár J ( Adélka – 5.tř.)
Jako každý rok se bohužel musíme rozloučit s žáky páté
třídy. Jak se jim tu líbilo a na co budou vzpomínat?
„Ve škole jsme byli rádi, ale šestá třída už tu není, tak proto
musíme jít dál do jiné školy. Budeme vzpomínat na hodné
učitele, výlety, dárečky a na zmrzlinové poháry. Stavíme se
někdy na návštěvu!“ (Adél, Luky, Lucka, Jenda, Štěpa, Áďa)

Situace nám konečně dovolila „něco podnikat“, tak jsme si to na poslední chvíli snažili užít….
Školní výlet do ekologického centra DOTEK
„výlet byl dobrý, trochu jsme tam bloudili. Prodávali tam hezké, ale drahé suvenýry. Plnili jsme
moc těžké hádanky po cestě.“ (Fany a Ondra – 4.tř.)
Řecko ve družině
„K obědu jsme měli ve školní jídelně řecké jídlo souvlaki a
moc nám to chutnalo. Maso bylo výborné. Tzatziky nám moc
nejely. Odpoledne jsme si na školkové zahradě udělali
řeckou pláž. Měli jsme tam saunu, opalovali se, zahrabávali
se do kamínků a běhali pod sprchou. Byl tam i bar a tam jsme
ochutnávali jídla, co se jedí v Řecku. Třeba halvu, to byly
drcené sezamové semínka s kakaem, sýr Fettu a sezamové
tyčinky. Ty nám chutnaly nejvíc!“ (Vítek, Marťa, Iggy – 3.tř.)
Cyklovýlet do Radvanic
„V pátek v 9h ráno jsme vyrazili na kolech do Radvanic. Svítilo slunce, bylo přímo vedro. Jeli jsme
rozdělení na dvě skupiny, menší jeli přes Slavětín a starší přes malou stranu. Setkali jsme se na
hrázi na Slavětíně. Smočili jsme si tam nohy, nasvačili se a doplnili si pití ve studánce. Fanče po
cestě rupla duše na kole, byla to pěkná rána. Oběd jsme si dali v penzionu Radvanice, byl mňam. Po
O jsme si koupili nanuka. Kdo vyhrál soutěž v hodu šiškou na strom, vyhrál nanuka zdarma. Líbilo
se nám to všem hodně moc!!“ (Anička, Ilonka, Maruška – 3. tř.)
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JAKLOVÁ Jitka
VACKOVÁ Hana
KALOUSKOVÁ Ingeborg
KRESANOVÁ Eliška
STEINER Vilém
MÜLLER Jozef

Srdečně gratulujeme
a přejeme mnoho životní
pohody, štěstí
a především stálého zdraví!
V souvislosti s nařízením ohledně
zpracování osobních údajů můžeme
veřejně poblahopřát pouze tímto způsobem
a pouze některým jubileím. A to bez udání
data narození a věku. Pokud by někdo dal
písemný souhlas, můžeme zveřejnit i věk.
V případě, že si někdo nepřeje, aby mu bylo
takovouto formou veřejně poblahopřáno,
prosím, aby mi toto sdělil. Děkuji, za
Sociální výbor Eva Binková

INZERÁT
Sháním pronájem garáže ve Chvalči a nedalekém okolí pro zaparkování osobního vozu hlavně v
zimních měsících. Pronájem je dostačující na uvedené zimní měsíce nebo případně celoročně
(dle dohody). Cena dohodou. Děkuji za nabídku, Jiří Prokeš, tel.: 777 809 267.

VŠEM NAŠIM OBČANŮM PŘEJEME POHODOVÉ
LETNÍ DNY A DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY!
Zaměstnanci obecního úřadu a zastupitelé obce
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