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Vážení spoluobčané,
opět se sešel rok s rokem a je tedy vhodná doba k malému
ohlédnutí.
V právě uplynulém roce se nám podařilo zrealizovat
některé projekty, na kterých jsme od počátku volebního
období pracovali. Snažili jsme se, aby naše záměry
prospěly lidem ve všech částech obce. Nejvíce jsme asi
potěšili obyvatele na Křemení, kteří se dočkali opravené
cesty a veřejného osvětlení, srovnaná náves může těšit
obyvatele Městečka, autobusová zastávka zvýšila komfort
obyvatel Toulova. V Chotýšanech jsme vybudovali
osvětlení k průmyslové zóně, upravili okraj obce směrem
k Pařezí, opravili plot kolem školní zahrady a část
hřbitovní zdi, opravili lustr v kostele a zkolaudovali
veřejný vodovod.
Ne vše se nám však daří. Ještě nejsou v pořádku všechny
vodovodní přípojky, nepostupují práce na projektu
Ovčínek a také komunikace v Chotýšanech volají po
naléhavé opravě. Stále také nejsme spokojeni se zimní
údržbou komunikací. Nemáme však potřebnou techniku
a smluvní partner (DZS Struhařov) do naší obce přijíždí, až
když prohrne cesty ve Struhařově. Až tedy zase přes noc
napadne sníh, prosíme vás o shovívavost.
A co nás čeká v roce následujícím? Zlepšení by se měli
dočkat především obyvatelé Chotýšan. V rozpočtu jsou
vyčleněny peníze na opravu komunikace nad obchodem
a od Šilhů ke křížku, máme stavební povolení na
autobusovou zastávku na Chotýšce a podali jsme žádost
o dotaci na sportoviště. Samozřejmě budeme realizovat
i drobnější akce, podle toho, jak je život přinese.
Přejme si, aby nový rok byl dobrý a aby se všem slušným
a pracovitým lidem v soukromém i profesním životě
dařilo.
Šťastné vykročení do nového roku 2013 přeje

Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Organizace správy daně
z nemovitostí od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitosti v ČR
14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. Správu daně vykonávají
na území příslušného kraje a hlavního města Prahy
prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou
uloženy spisy poplatníků. Územní pracoviště finančních
úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012
měly sídlo finanční úřady.
Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten
finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se
předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti
k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka,
které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou
soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka
uloženého na jednom spravujícím územním pracovišti
příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících
daňových povinností do jednoho spisu je provedeno
automaticky, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka.
Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není
nutný žádný úkon ze strany poplatníka.
Více informací naleznete na webových
Generálního finančního ředitelství.

stránkách

B.B.

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
pořádá

Hasičský ples
Kde: hostinec Pod Kostelem
Kdy: 26. ledna Od kolika: 19:30 hodin
Hraje: CODA Bystřice Vstupné: 100,Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

ZE ŠKOLY
Poslední měsíc v roce, byl pro děti v očekávání a těšení se
na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

Mikulášská nadílka
Advent ve škole začal mikulášskou nadílkou, kdy mezi děti
přišel čert a Mikuláš. Odměnou za projevenou statečnost
jim byl balíček s ovocem a malou sladkostí.

Návštěva Muzea čokolády a marcipánu

V úterý 4. prosince se členové kroužku vaření vydali do
Tábora, kde navštívili Muzeum čokolády a marcipánu.
Prohlídka muzea byla přesladká. Nejdříve se děti
seznámily s historií výroby čokolády, její výrobou, obaly.
Po té už jen jejich oči upřeně sledovaly čokoládovou řeku
či šikovné ruce cukrářek. Nechyběla ani návštěva čertí
kuchyně. Dále následovalo trochu teorie o marcipánu a s ní
i prohlídka expozice, kde bylo vše jen z této hmotypohádkové postavičky. Holčiny zaujala róba na panenky
Barbie. A pak děti tvořily v marcipánové dílničce – protože
bylo těsně před Mikulášskou nadílkou, dětské prstíky
modelovaly většinou čertíky. Malé slečny vykrajovaly
obrázky. Z muzea si všichni odváželi nejen zážitky na
hezké odpoledne, ale i malou pozornost v podobě svých
výtvorů z marcipánové hmoty.

Vánoční dílničky

Ve čtvrtek 6. prosince si děti i dospělí zpříjemnili vánoční
čas v dílničkách, kde si mohli ozdobit perníček, vyrobit
svícen, ozdobu na vánoční stromeček……. Milou
návštěvou nás potěšily nejen maminky, ale babičky našich
žáků, které se zapojily do společného tvoření.

Vánoční výstava

V sobotu 8. prosince byla škola otevřena všem, kteří si
přišli předvánoční čas zpříjemnit návštěvou vánoční
výstavy. Ke shlédnutí byly výrobky s vánoční tématikou.
Některé dárečky bylo možné si i zakoupit.

Výlet do vánoční Prahy

V úterý 11. prosince odpoledne se děti vydaly na výlet do
vánoční Prahy. Společně s dětmi vyrazily na výlet
i maminky, které pomohly s organizací. Patří jim za to
poděkování. A tak se děti vydaly přes Václavské náměstí
do Betlémské kaple na tradiční výstavu, která byla
tentokráte věnována času – jeho vnímání a měření v běhu
staletí. Po té děti už spěchaly uličkami Prahy na
Staroměstské náměstí k rozsvícenému stromečku. Chvíle
u stromečku dětem zpříjemnilo pásmo lidových koled
v podání dětského souboru. Už po tmě se návštěvníci
Prahy vraceli vlakem domů.

Koledy
Jako každý rok i letos děti zazpívaly koledy a předaly
přáníčka s malým dárečkem při tradičním zpívání
osamělým spoluobčanům.

Výlet – Čechova stodola

Poslední dny před vánoční nadílkou si děti zkrátily výletem
do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Vánoční
výstavou plnou obrazů a figurín provedl děti Mikuláš.
V pekle je přivítal čert a nebeskou bránou se na chvíli
ocitly v nebi.. Po té si prohlédly expozici věnovanou
staročeským Vánocům s povídáním o vánočních tradicích
a zvycích. Z výletu si odvážely nejen hezké vzpomínky,
ale i malý dárek, který si vyrobily v dílničce.

Vánoční nadílka

Dny ve školních lavicích před Vánocemi ukončila vánoční
nadílka u společného stromečku ve škole. Děti se tak
radovaly z nových her a stavebnic.

Vánoční besídka v Chotýšanech

Jako každý rok jsme secvičili v MŠ a ZŠ Chotýšany
vánoční besídku pro rodiče, prarodiče i kamarády školy.
Bez zbytečné skromnosti musíme uznat, že se mimořádně
povedla. Všichni žáci předvedli výkony hodné
profesionálů a byli náležitě oceněni dlouhým potleskem
všech zúčastněných, kteří se stěží vešli do sálu v restauraci
„Pod kostelem“ v Chotýšanech. Tímto chceme poděkovat
divákům za přízeň, kterou nám každoročně projevují, panu
Požárkovi za příjemné, vstřícné a rodinné zázemí
v prostorách restaurace a Obecnímu úřadu v Chotýšanech,
za zájem a podporu všech aktivit školy…. Děkujeme vám
všem a těšíme se na příště….
S přáním pohodových vánočních svátků
Mgr. Daniela Bukovská
ZŠ a MŠ Chotýšany

Zápis dětí do ZŠ
V úterý 29. ledna 2013 se od 15:30 hodin
uskuteční zápis dětí do 1. ročníku.
V náhradním termínu ve středu 30. ledna 2013
po telefonické domluvě (317 796 119,
736 942 792).
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský
průkaz.

Poplatek za komunální odpad v r. 2013
Zastupitelstvo obce Chotýšany schválilo na konci listopadu novelu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která
obsahuje některé novinky. Přesné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách obce a v písemné podobě pak
na obecním úřadě. Pojďme se nyní podívat na nejdůležitější body této vyhlášky.
Zákon o místních poplatcích umožňuje obcím dva způsoby zpoplatnění komunálního odpadu. První způsob lze
označit jako „platbu za popelnici“, kdy poplatník se rozhodne, jak velkou popelnici bude používat a jak často ji
chce vyvážet. Od tohoto rozhodnutí se odvíjí výše poplatku. Tento systém v naší obci fungoval před r. 2009 a je
třeba si přiznat, že někteří občané vyprodukovali větší množství odpadu, než si předplatili a tento odpad pak
sypali na černé skládky. Protože nechceme, aby se situace opakovala, tento způsob zpoplatnění jsme odmítli.
Druhý způsob je solidární, všichni poplatníci platí stejnou částku a nemají tedy důvod vytvářet černé skládky.
Tento systém v obci dobře funguje od r. 2009, a proto z něj vychází i nová vyhláška.
Poplatníkem je tradičně osoba s trvalým pobytem na území obce a nově také cizinci s povolením k pobytu na
dobu delší 90 dnů. Dále je poplatníkem také osoba, vlastnící v obci nemovitost určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu. Nově se tedy platí i za nemovitost, která je určena k trvalému bydlení, ale není v ní
nikdo hlášen k trvalému pobytu.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku. Tato povinnost se vztahuje na osoby, které se k trvalému pobytu přihlašují
nebo si v obci pořizují nemovitost během roku. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Sazba poplatku činí 750,- Kč a je tvořena:
a) z částky 106,- Kč za kalendářní rok
Podle zákona se poplatek skládá ze dvou částí: první část, která se pohybuje v rozpětí 0 – 250 Kč, si stanovuje
obec a nemusí zdůvodňovat její výši. Má sloužit ke krytí výdajů spojených se správou poplatku a s náklady na
zabezpečení systému sběru a svozu komunálního odpadu. Ve vyhlášce stanovená částka Kč 106,- nám umožní
vytvořit finanční rezervu ve výši téměř 70 tis. Kč. Předpokládáme totiž, že náklady na netříděný odpad budou za
r. 2012 vyšší než za r. 2011, který byl brán jako základ výpočtu (viz bod b).
b) z částky 644,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily Kč 440 869,- a byly
rozúčtovány takto:
440 869 : 685 = 643,60
/512 osob s trvalým pobytem + 4 cizinci + 169 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba = 685/. Protože v době vzniku vyhlášky ještě nebyly známy
náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za r. 2012, umožňuje zákon použít pro výpočet údaje roku
předchozího. Tato část poplatku může dosáhnout maximálně Kč 750,-. Celkem tedy výše poplatku může činit
maximálně Kč 1000,-.
Poplatek je splatný jednorázově, a to:
a) nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku pro poplatníky s trvalým pobytem na území obce,
b) nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku pro vlastníky staveb určených k individuální
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Nárok na úlevu od poplatků má poplatník s trvalým pobytem v obci, bydlící v místě, kam z technických důvodů
nemůže zajet svozový vůz. Úleva se poskytuje ve výši 50 % poplatku. Úleva se poskytuje pouze osobám s trvalým
pobytem v obci. Vlastníci objektů využívaných k rekreaci žádnou úlevu nemají, pro odkládání odpadu využívají
kontejnery v těchto lokalitách: osada Albatros – u Toulů, osada Slunečná – Toulov, osada Večerní Hvězda –
Chotýšany u školy.

Tolik komentář k jednotlivým bodům vyhlášky. Co říci závěrem?
Zvýšení poplatku nikoho netěší, nicméně čísla jsou neúprosná. V naší obci se každoročně vyprodukuje
cca 170 – 180 tun směsného netříděného odpadu, což vychází zhruba 5 kg na poplatníka za týden. Odhadněte
sami, nakolik tento údaj odpovídá vaší domácnosti. A to zde není zahrnut objemný odpad, který jsme začali
svážet až v letošním roce.
Náklady na svoz netříděného odpadu v posledních letech neustále rostou. Např. poplatek za 1 tunu netříděného
odpadu (který jeden obci, na jejímž území se nachází skládka) se zvýšil z 200 Kč v r. 2007 na současných 500 Kč
za tunu. A další zvyšování tohoto poplatku se očekává v r. 2014 (mluví se o částce až 1500 Kč za tunu).
Jak již bylo řečeno, zvolili jsme solidární způsob zpoplatnění, kdy ti, co vyprodukují odpadu méně, doplácejí na
jiné. I přesto považujeme tento systém z hlediska obce za nejvhodnější. A vzhledem k očekávaným investicím do
občanské vybavenosti (cesty, zastávka, sportoviště, atd.) není žádoucí, aby obec na odpad vyprodukovaný občany
doplácela. Jediná rada tedy zní: důsledně třídit odpad a tím objem netříděného odpadu snížit. Zejména bychom se
měli zaměřit na odpad biologický (papír a plasty jsou lehké) a likvidovat ho kompostováním.
B.B.

Adventní koncert v kostele sv. Havla v Chotýšanech
V neděli 9. prosince se v kostele sv. Havla uskutečnil již tradiční adventní koncert. Všechny přítomné svým vystoupením
na duši zahřálo Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky, prokřehlé tělo si pak všichni mohli zahřát pohárkem
svařeného vína u sochy sv. Jana.
Na dobrovolném vstupném se vybralo Kč 2 193,-. Celá částka bude použita na drobné výdaje spojené s provozem kostela.

OZNÁMENÍ
Honební společenstvo svolává valnou hromadu svých členů
18. 1. 2013 v 17,00 hod. Hostinec Na kopečku v Chotýšanech

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zpráva honebního starosty
Zpráva o využití honitby
Volba zapisovatele, skrutátorů, mandátové a volební komise
Volba výboru Honebního společenstva
Zpráva mandátové a volební komise
Návrh na uzavření nové smlouvy o pronájmu honitby
Usnesení a závěr

Výbor Honebního společenstva srdečně zve všechny své členy a vlastníky honebních pozemků k posezení
spojené s občerstvením při této valné hromadě.
Honební společenstvo
Chotýšany

Milé maminky, babičky a vy ostatní, kteří by jste se rádi zapojili do dění v naší obci a nemáte na to sami
správnou odvahu nebo máte malé děti a trápí vás, že u nás v obci není možnost žádného „vyžití“.
Ráda bych s vaší pomocí zorganizovala nějaké „šikovné ručičky“ či „dílničky“, ale i pravidelné setkání maminek
s dětmi, které ještě nejsou školkou povinné.
Vím, že škola nám nabízí mnoho aktivit, ale myslím si, že v odpoledních hodinách kromě fotbalu zde nic jiného
není a jestli ano, tak nemám informace.
Proto vás oslovuji touto cestou a věřím, že někdo z vás bude mít také zájem něco v této věci podniknout
a možná zorganizovat i něco dalšího.
Těším se na spolupráci :o))
Majda Čejková
721 886 454

Co je ALOE VERA?
Srdečně vás tímto zvu na posezení a povídání o zkušenostech s užíváním Aloe Vera do hostince
Na Kopečku 16. 1. 2013 v 17.30
Vlasta Syslová
775 137 788

Každé pondělí a středu od 18:30 probíhá v prostorách ZŠ cvičení pod vedením
Kláry Starostové.
Všichni jste srdečně zváni

V neděli 27. 1. 2013
vás zveme na
tradiční Dětský karneval,
do sálu hostince Pod Kostelem.
Čeká vás bohatý program plný soutěží
a písniček společně s bohatou tombolou.
Začátek ve 14h.

SRPŠ Chotýšany

Zápis 11/2012
ze zasedání zastupitelstva obce konané 21. 12. 2012 od 1800 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná, Vladimír Sysel,
František Toula
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Jiří Granát
Hosté: Marie Matoušková

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Kontrola usnesení
Rozpočet obce na rok 2013
Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•

zajištění odkrytí nepřístupných vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek starostkou – PROBÍHÁ
zajištění oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
svolání schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi starostkou – PROBÍHÁ
podání žádosti o dotaci na multifunkční sportoviště starostkou – SPLNĚNO
zajištění cenové nabídky na výstavbu vodovodního řadu od Křížku 1. místostarostou – PROBÍHÁ

3. Rozpočet obce na rok 2013

Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2013.
Otázka: Kdo je pro schválení schodkového rozpočtu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4. Různé
a) Rozpočtové opatření

Úprava obecního rozpočtu k datu 31. 12. 2012 bude provedena rozpočtovým opatřením účetní obce
(dle přílohy).
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy obecního rozpočtu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

b) Pozemky pod obalovnou
Zastupitelstvo obdrželo od společnosti BES návrh nájemní smlouvy na pozemky v areálu obalovny Chotýšany
na následujících 10 let za 300.000,- Kč ročně. Zároveň společnost BES podala návrh na odkup těchto pozemků,
který zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Otázka: Kdo je pro chválení nájemní smlouvy?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

c) Pozemek v areálu RABBIT Chotýšany
Zastupitelstvo obdrželo od společnosti RABBIT Chotýšany návrh na odkup obecního pozemku ve svém areálu.

d) Žádost pana Hrstky o prodloužení nájmu velké místnosti hasičské zbrojnice
Bude vyvěšen záměr.

e) Stížnost na volně pobíhající psy

V obci platí vyhláška omezující pohyb psů, kterou je třeba dodržovat.

f) Žádost o vyřazení knih z obecní knihovny v Chotýšanech
Knihovník předložil seznam 235 ks knih, které navrhuje vyřadit.
Otázka: Kdo je pro vyřazení?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

g) Inventarizace za rok 2012
Starostka vydala příkaz k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce se jmenováním jednotlivých
komisí.
Hlavní inventarizační komise „HIK“ ve složení:
Ing. Kalina Radek
předseda
Granát Jiří
člen
Bc. Pošmurná Irena
člen
Dílčí inventarizační komise „DIK“ ve složení:
I. Správa obce
Ing. Kalina Radek
předseda
Granát Jiří
člen
Kuthan Petr
člen
II. JSDH obce Chotýšany
Sysel Vladimír
předseda
Matoušek Milan
člen
Nouza Radek
člen

III. Knihovna
Bc. Pošmurná Irena
Ing. Matoušková Monika

předseda
člen

IV. Sportovní areál
Toula František
Holejšovský Josef
Sysel Vladimír

předseda
člen
člen

V. Pokladní hotovost
Kuthan Petr
Dessová Jana

předseda
člen

VI. Materiálové zásoby
Granát Jiří
Ing. Kalina Radek
Toula František

předseda
člen
člen

Inventarizace bude provedena k 31. 12. 2012 a odevzdání inventarizačních zápisů do 31. 1. 2013.

Usnesení č. 11/2012 ze dne 21. 12. 2012:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) rozpočet obce na rok 2013;
b) rozpočtové opatření;
c) nájemní smlouvu se společností BES s.r.o.;
d) vyřazení knih z obecní knihovny;
2) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním okrytí nepřístupných vodovodních přípojek;
b) starostku podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavení povolení na projekt Ovčínek;
c) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
d) starostku svoláním schůzky s občany ve věci odkupu pozemků pod komunikacemi;
e) 1. místostarostu zjištěním cenové nabídky na výstavbu vodovodního řadu od Křížku;
3) bere na vědomí
a) návrh společnosti RABBIT na odkup obecního pozemku;
b) návrh společnosti BES s.r.o. na odkup obecního pozemku;
c) žádost pana Hrstky o prodloužení nájmu;
d) stížnost na volně pobíhající psy.

Příští jednání zastupitelstva obce dne 1. 2. 2012 od 1800 hodin.
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