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Vážení spoluobčané,
listopadem vstoupilo zastupitelstvo obce do poslední
čtvrtiny svého volebního období. Zatím je ještě předčasné
uplynulé období bilancovat, ale pomalu už začínáme
myslet na to, co bychom chtěli v posledním roce stihnout.
O tom se však bude jednat především na prosincovém
zastupitelstvu, které bude navrhovat rozpočet na rok 2014.
Obsahem posledního zasedání vás provedou následující
řádky.
Ve snaze pohnout se z místa v kauze Ovčínek,
prodiskutovali jsme problém s ing. Křížem z ČSOP
Vlašim. Ten v rámci stále platné smlouvy o spolupráci
z r. 2009 přislíbil, že projekt dotáhne až k žádosti o dotaci,
o kterou bychom mohli na jaře zažádat.
Schválili jsme příspěvek na provoz MAS Posázaví, která i
pro nás administruje projekty z EU a v důsledku konce
finančního období projektů EU (2007-2013) nemá
zajištěny prostředky na provoz pro rok 2014. Od roku 2015
by MAS Posázaví měla být opět financována z prostředků
EU.
Věnovali jsme se obecně závazným vyhláškám. Od r. 2007
v obci platila jedna souhrnná vyhláška o místních
poplatcích. Abychom vyhověli legislativním požadavkům,
rozdělili jsme ji do samostatných vyhlášek, ve kterých se
nic nemění. Jedná se tedy pouze o administrativní změnu.
Těmito vyhláškami jsou na území obce Chotýšany
vybírány následující místní poplatky: za provozování
výherního hracího přístroje, za lázeňský a rekreační pobyt,
za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze
vstupného, ze psů a za provoz systému shromažďování,
třídění a svozu tuhého komunálního odpadu.
Vyhlášku o místním poplatku ze psů připomenu
v prosincovém či lednovém vydání novin, nyní vysvětlím
změny, které se týkají poplatku za svoz odpadu. Při bilanci
příjmů a výdajů na odpadové hospodářství v r. 2013 se
ukázalo, že náš výpočet, tj. 750,- Kč na poplatníka byl
správný. V zásadě se totiž příjmy = výdaje. V příštím roce
nám bude společnost AVE účtovat stejně vysokou částku
na poplatníka a netříděný odpad jako letos, tj. 520,- Kč.
Připočteme-li k tomu další výdaje (pronájem kontejnerů,
odvoz, atd.), dostaneme se částku cca 650,- Kč na
poplatníka na netříděný odpad (přesný výpočet naleznete
přímo ve vyhlášce). K tomu musíme ještě připočíst výdaje
na tříděný odpad, které dělaly v r. 2013 Kč 135 000,-.

Mimochodem náklady na tříděný odpad v přepočtu na
jednoho poplatníka činí Kč 197,-. Protože však za
vytříděný odpad dostáváme cca 60 % peněz zpět, dělá to
na poplatníka cca 90,- Kč. S nadsázkou si říkáme, že by asi
pro nás bylo levnější tříděný odpad zrušit, to však
nedovoluje zákon.
Základ pro stanovení výše poplatku za tuhý komunální
odpad tedy činí 650,- Kč. Zákon nám dovoluje připočíst
ještě další částku (až do výše Kč 250,-) na provoz systému.
V r. 2013 jsme si takto přidali Kč 100,- a celkový poplatek
tak činil Kč 750,-. Při úvahách nad r. 2014 jsme se
rozhodovali, zda výši ponechat na Kč 750,- a poskytnout
některým skupinám poplatníků úlevy či osvobození nebo
zda poplatek snížit všem. Obojí s sebou nese riziko, že
příjmy z odpadů nepokryjí plně výdaje (odhadovaný
schodek činí cca 70 000,- Kč). Nakonec jsme se rozhodli
stanovit místní poplatek za svoz TKO ve výši 700,/poplatník a úlevu poskytnout pouze poplatníkům
s trvalým pobytem v částech obce, kde z technických
důvodů není možné realizovat svoz (hájovna Pařezí, statek
Věžníky, statek Krišnův dvůr), a to ve výši 50 %. Každý
poplatník tedy za provoz systému svozu komunálního
odpadu zaplatí měsíčně 58 korun. Myslíte si, že je to moc
a že je nutné odpadové hospodářství dotovat?
Vyhláška přináší ještě dvě změny: první spočívá v posunutí
termínu splatnosti pro občany s trvalým pobytem z konce
ledna na konec února (u majitelů rekreačních objektů
zůstává termín stejný, tj. konec května) a druhá spočívá
v penalizaci poplatníků, kteří nezaplatí v termínu, a to
Kč 50,- za poplatníka a každý, i započatý měsíc. Bude-li
mít poplatník problém se splácením, je možné si na
obecním úřadě domluvit splátkový kalendář.
Všechny výše uvedené obecně závazné vyhlášky jsou
vyvěšeny na elektronické úřední desce nebo k nahlédnutí
na obecním úřadě.

S přáním klidných listopadových dní
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

ZE ŠKOLY
Psí kamarád

Dne 23. října 2013 jsme u nás ve škole přivítali milou
návštěvu - paní Věru se svým pejskem. Dozvěděli jsme se,
jak se chovat nejen ke známým psím kamarádům, ale
i neznámým pejskům.

Podzimní tvoření

Ve čtvrtek 17. října 2013 odpoledne jsme se sešli s rodiči,
prarodiči a dětmi na školní zahradě, kde jsme tvořili z darů
podzimní přírody – dýní, kaštanů, barevných listů, šípků,
větviček a květin. Při této příležitosti proběhla také volba
nejkrásnějšího a nejchutnějšího jablíčka 2013. Děti
a všichni dospěláci prožili tak krásné a tvořivé odpoledne.

Rozhledna Špulka

Naše škola podpořila vznik naučné stezky v regionu
Chopos k rozhledně Špulka. Paní Mgr. Lenka Opavová
vyrobila a naistalovala prezentační panel naší školy
a interaktivní stanoviště.

Projekt Barrandov

V rámci celoškolního projektu věnovaného mediální
výchově jsme s dětmi ve středu 16. října 2013 navštívili
Barrandovské ateliéry. Děti měly možnost prohlédnout si
Barrandovský Fundus, který patří k největším půjčovnám
kostýmů v Evropě. Prohlédly si tak kostýmy „od pravěku
po současnost“. Prohlídka byla doplněna zajímavým
vyprávěním nejen o historii, ale i filmech a pohádkách.

Nový konvektomat

V měsíci říjnu byl pořízen do kuchyně základní a mateřské
školy nový konvektomat. Tímto bychom chtěli poděkovat
OÚ Chotýšany. Dovolte mi pár slov ke školní jídelně. Po
zakoupení nového konvektomatu proběhla provozní
porada, které byly přítomni kuchařky, vedoucí ŠJ, ředitelka
školy. Na poradu byl přizván i místostarosta obce pan
ing. R. Kalina. Závěry a konkrétní opatření jsou podrobně
sepsány v zápisu z porady. I tak mi dovolte, podělit se
o pár zkušeností. Používání polotovarů ve školním
stravování - ve skladu naší kuchyně byste jich našli
poskromnu. Když pominu obalovaný květák či rybí prsty,
tak jsou to přípravky na dochucení polévek a omáček (bez
glutamátů), které se používají v omezeném množství
(balení/na pololetí). Mraženou zeleninu do polévek od září
nahradila zelenina čerstvá. Věřte mi, že každý podnět ze
strany rodičů a dětí se snažíme okamžitě řešit. Příkladem
toho je „CHUŤOMĚR“, kde strávníci hodnotí kvalitu
polévky nebo hlavního chodu. Z hodnocení vyplývá, že
v oblibě jsou sladká jídla, omáčky a co je alarmující,
smažené pokrmy. Do popředí oblíbených jídel k naší
radosti, se dostává zelenina nabízena v podobě
zeleninových salátů a příloh. Méně oblíbené jsou ryby
a pokrmy z luštěnin. Rybí maso mají děti nejraději jako
rybí prsty (dětem nabízíme rybí prsty nemleté). Právě ryby,
luštěniny, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, mléko, maso
a brambory jsou hlavní složky „spotřebního koše“ (dále
SK). V době ředitelského volna navštívila naší školu paní
Tillmannová - odborník nejen přes hygienické požadavky
ve školním stravování, ale i odborník přes výživu
a SK. Spolu jsme hodnotily jednotlivé komodity SK v naší
jídelně - s výsledky plnění jednotlivých složek SK můžeme

být spokojeny. Věřte mi, že kladně hodnocený SK a nový
konvektomat – s ním i nové technologické postupy při
přípravě pokrmů jsou pro nás hnacím motorem. Za první
měsíc využívání nového konvektomatu musím konstatovat,
že se daří dodržovat nejen kvantitativní složku ale zejména
tu kvalitativní. O tom vypovídají  v CHUŤOMĚRU.
Za kolektiv ŠJ – Petra Jindrová

Výlet do Zruče

Na úterý 8. října přichystala Petra Jindrová pro děti
turistického kroužku a kuchyňky výlet do Zruče nad
Sázavou, kde jsme v zámku navštívili výstavu „Historická
cukrárna“. Pro děti byla nejdříve připravena dílnička, ve
které si kávou vykreslily podložku pod dort a naplnily
a ozdobily dle svých chutí a fantazie drobné cukroví. Poté
přijaly pozvání do „Historické cukrárny“, kde viděly nejen
cukrářské pomůcky z dob našich babiček, ale i obaly od
sušenek, čokolád a cukrovinek. Byla pro ně připravena
i zkouška v podobě poznávání koření, které se přidává do
cukroví. Než jsme opustili zámecké prostory, prošli jsme
expozici věnovanou sběratelské sbírce panenek
a plyšových medvědů. Zbytek podzimního odpoledne jsme
strávili procházkou podél řeky Sázavy.

Expedice TOTEM

Dojíst poslední sousto u oběda, zkontrolovat plnou polní,
bundu, čepice a vyrážíme za dobrodružstvím, která naskýtá
expedice „TOTEM“. A tak naše cesta směřuje přes Prahu
do Plzně. Přechodným domovem na podzimní prázdniny se
nám, dětem turistického kroužku ZŠ a MŠ Chotýšany, stala
jedna z kluboven občanského sdružení TOTEM v Plzni. Po
náročné cestě s plnou polní, si unavení vybalujeme
a připravujeme na večerní program a spaní v klubovně,
která se nám na těch pár dnů stala nejen ložnicí, hernou,
ale i místem vyprávění, sdělování si zážitků a společných
lumpáren.
V sobotu pro nás Petra naplánovala poznávání Plzně.
Navštívili jsme Muzeum strašidel, Národopisné muzeum,
seznámili jsme s historii města, jejími slavnými rodáky,
stavbami - například Divadlem J. K. Tyla, synagogou… .
Při zpáteční cestě na základnu jsme sbírali síly, abychom
se mohli pustit do přípravy večeře a večerních her. Tou
nejoblíbenější byl kvíz před spaním, kdy se Petra ptala a
přidělovala body. Snaha o získání bodů byla veliká,
protože ten, kdo jich nasbíral nejméně, měl druhý den
službu v kuchyni.
Další den naší výpravy jsme vyrazili do Mariánských
Lázních. Prvním cílem byla kolonáda – prameny, zpívající
fontána, společná ochutnávka lázeňských oplatek a poté
hurá do kopce k hotelu Krakonoš. Zde jsme navštívili park
“Bohemia“ - viděli jsme tak stavby nám dobře známé Karlštejn, Stádlecký most, Ještěd, ale i stavby, nám ještě
neznámé - zámek Ratibořice, Letohrádek Hvězda…..
Dalšími zastaveními byly rozhledna Hamelika, „lesní
pramen“ a pak již návrat na kolonádu a hudební vystoupení
zpívající fontány. Než jsme odjeli na nádraží, tak jsme
ještě nakoupili suvenýry v podobě lázeňských oplatek.
V pondělí jsme se po vydatné snídaní vydali na návštěvu
ZOO a Dinoparku. Pěkné počasí vylákalo do ZOO nejen
nás, ale i plno návštěvníků. Se zájmem jsme pozorovali
zvířata ve výbězích a pavilonech. Po prohlídce ZOO jsme
vydali do Dinoparku, kde jsme poznávali ještěry a ptáky
z PRA, PRA…. Tečkou za slunným dnem, pro nás děti,
byla návštěva pizzerie, kde jsme si ve dvojicích dali pizzu

dle vlastního výběru. Večer na základně patřil hrám, které
jsme pro dospěláky připravily my, děti. Hrálo se prší,
pexeso, dáma, nechyběly hry na zkoušku zručnosti
a paměti. Dospělákům se chvílemi pěkně kouřilo z hlavy
a společně jsme se celý večer smáli. Ráno dobalit, uklidit
klubovnu, poslední snídaně a my se rozloučili a vyrazili
domů.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotýšany

Vydařená drakiáda
Dne 8. října 2013 proběhla v Chotýšanech drakiáda za
hojné účasti malých i velkých – sešlo se nás kolem třiceti.
Vítr nám ze začátku sice moc nefoukal, ale pak se
přeci jen umoudřil a podařilo se nám draky dostat do
vzduchu :o)). Běhání po poli a pouštění draků v prostorách
nad fotbalovým hřištěm nám vydrželo zhruba hodinku.
Poté jsme se všichni přemístili k ohýnku, který nám
připravil Slávek Kovář, kde jsme vydrželi až do setmění.
Díky všem za účast a těšíme se příští rok
s originálně vyrobenými draky :o))
Mamky Chotýšan

Výzva spolkům
Své požadavky na finanční příspěvek z rozpočtu obce
na r. 2014 podávejte, prosím, v písemné či
elektronické podobě na OÚ do 25. 11. 2013.
Uveďte nejen částku, ale i účel, k jakému budou
přidělené prostředky použity.
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.

Zveme všechny děti a dospělé na
"Tradiční Mikulášské rejdění"
a to: 8. 12. 2013 od 14h do prostor sálu
hostince "U kostela" (příp. do prostor bývalé
jídelny JZD).
Program si pro vás připravil jako již
tradičně KULÍŠEK BYSTŘICE.

Vstupné:

pro děti 20,- (členové SRPŠ zdarma)
pro dospělé 30,Těšíme se na vás SRPŠ Chotýšany

Přijďte s námi přivítat advent, ozdobit
a rozsvítit vánoční stromek k nádrži
v Chotýšanech..
děti si mohou napsat
dopis Ježíškovi, říct básničku, kterou
mají přichystanou pro Mikuláše,
společně ozdobíme stromek ozdobami,
které si sami vyrobíte a přinesete z
domova :o)), zazpíváme si koledy
společně se začínajícími zpěváčky ze
ZŠ a jiné vánoční písně v podání
manželů Čejkových, maminky mohou
přinést ochutnávku cukroví či nějakou
jinou dobrotu :o))

Kdy? 30. 11. 2013 v 16h -

Přichystali jsme si pro vás svařené víno a čaj.
Srdečně zve SRPŠ Chotýšany

Sbor dobrovolných
hasičů
Chotýšany
Sbor dobrovolných hasičů v Chotýšanech zve
všechny své členy a naše příznivce na výroční
schůzi, která se koná
30. listopadu 2013 od 18:00 hodin
v hostinci Na Kopečku.
K tanci a poslechu nám zahraje Tulačka ze
Struhařova.
Účast ve stejnokrojích.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 25. a 26. října 2013
Výsledky hlasování za volební okrsek Chotýšany
Voličů v seznamu: 415
Vydaných obálek: 276
Platných hlasů: 273
Volební účast: 66,51 %
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Česká strana soc. dem.

49

17,94

Suverenita

2

0,73

Strana svobodných občanů

6

2,19

Aktiv nezávislých občanů

1

0,36

Česká pirátská strana

6

2,19

SPO-Zemanovci

3

1,09

TOP 09

37

13,55

Úsvit přímé demokracie

26

9,52

Hlavu vzhůru

4

1,46

Dělnická strana soc.spr.

3

1,09

Občanská demokrat. strana

19

6,95

ANO 2011

62

22,71

Romská demokrat. strana

0

0,00

Komun.strana Čech a M.

34

12,45

Politické hnutí Změna

1

0,36

LEV 21

0

0,00

Strana soukromníků

2

0,73

Strana zelených

6

2,19

KDU-ČSL

12

4,39

Koruna česká

0

0,00

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu (tzv. digitalizace katastru)
v katastrálním území Chotýšany a Městečko u Chotýšan
Katastrální úřad dokončil a předkládá veřejnosti k nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální
digitalizovanou mapu. Obnovený katastrální operát je k nahlédnutí od 13. 11. do 26. 11. 2013 do 11.00 hodin na obecním
úřadě (v úředních hodinách).
Vlastníci nemovitostí se upozorňují na tyto skutečnosti:
- Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru
nemovitostí.
- Zpřesněním výměry parcely nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku.
- V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských
a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to
umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence, přitom tyto parcely jsou
zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech
k záměně parcel.
- Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo
jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. Námitky lze podat pouze písemně,
a to u Katastrálního pracoviště Benešov. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad. V této době mohou
vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti.
- Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 12. 12. 2013.
- Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným
a nadále se používá obnovený katastrální operát.

Vánoce u Syslů
Ráda bych Vás opět po roce pozvala na tradiční prodejní výstavu
v keramické dílně v Chotýšanech.
Prohlédnout i zakoupit si u nás můžete:
keramiku, proutěné výrobky, svíčky, svícny, vonné vosky,
aromatické oleje, vánoční ozdoby, františky, purpuru, korálky,
kanafas, suché vazby květin a spoustu dalších drobných dárků
pro radost.
Letos otevřeno od neděle 1. 12. do 23. 12. 2013
soboty, neděle 9 00 – 17 00
všední dny 16 00 – 19 00

Těší se na Vás Ivana Syslová
Keramika, dárky
Chotýšany 123

CVIČENÍ V CHOTÝŠANECH
Každé pondělí a středu cvičíme v jídelně JZD (pod Hostincem u Kostela).
Pondělí (19.00-20.00) zdravotně-rehabilitační cvičení → vhodné pro každou věkovou kategorii, cvičení je
zaměřeno na uvolnění a protažení celého pohybového aparátu.
Středa (19.00-20.00) aerobně-posilovací cvičení → vhodné taktéž pro každou věkovou kategorii
s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a kondici. Posilujeme s vahou vlastního těla + pomůckami.
S sebou: overball, gumička, 30,- Kč, podložka a 
Těší se na Vás Klára Starostová
OTEVŘENĚ DŮCHODCŮM
Všem těm, kteří docházeli na OÚ za společným shledáním, děkuji a zároveň se omlouvám za vzniklou situaci.
Mrzí mě, že moje počínání berete jako křivdu. Rozhodně jsem Vám nechtěla způsobit jakoukoliv újmu. Věřím,
že se do budoucna budeme potkávat (a to nejen na chodbě OÚ) a každý z nás bude mít už jen pozitivní
myšlenky…
Klára Starostová
Navštivte nově otevřené zařízení s péčí o Vaše tělo!
AKCE!!! 10% sleva na druhou návštěvu
NOVĚ OTEVŘENO!!!!
SLEDUJTE WEB www.masazegerberas.cz A DOZVÍTE SE VÍCE…
sportovní, rekondiční masáže
baňkování a technika Gua Sha
zdravotní a rekondiční cvičení
poradna v oblasti zdraví a Aloe Vera
kosmetická poradna
poradenství, dárkové poukazy a
balíčky
- a mnohé další
-

Provozní doba:
(dle objednávek)
PO: 8.00 - 18.00
ÚT: 8.00 - 20.00
ST: 8.00 - 15.00 17.00 - 19.00
ČT: 8.00 - 16.15
PÁ: zavřeno

SO: zavřeno
NE: od 16.00

Chotýšany 54 (v prostorách OÚ), 257 28
Tel.:+420 737 781 701
PROVOZOVATEL: Ing. Klára Starostová
E-mail:masazegerberas@seznam.cz
www.masazegerberas.cz

Zápis 8/2013
ze zasedání zastupitelstva obce konané 1. 11. 2013 od 1800 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Bc. Irena Pošmurná,
Vladimír Sysel, František Toula
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Petr Kuthan, Vladimír Sysel
Hosté: Josef Mareš

Jednání:
1. Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D., s konstatováním, že zastupitelstvo se
sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Projekt Ovčínek
4) Rozpočtové opatření
5) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
6) Odkup a směna pozemků – Křemení
7) Novelizace obecně závazných vyhlášek
8) Vyhláška o odpadech na rok 2014
9) Zpráva ze zasedání CHOPOSu
10) Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2. Kontrola usnesení
•
•
•
•
•
•
•

podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na projekt Ovčínek starostkou – SPLNĚNO
zajištění oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek 2. místostarostou – PROBÍHÁ
jednání starostky se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků – PROBÍHÁ
podepsání nájemní smlouvy na jídelnu DZD Struhařov starostkou – SPLNĚNO
realizace odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany starostkou – PROBÍHÁ
příprava vyhlášky o poplatku za svoz TKO starostkou – SPLNĚNO
jednání s paní Strakovou ve věci výstavy vjezdové brány 1. místostarostou – SPLNĚNO

3. Projekt Ovčínek

ČSOP Vlašim převzalo projekt a do jara 2014 ho připraví k žádosti o dotaci.

4. Rozpočtové opatření

Hospodářka obce předložila návrh rozpočtového opatření (viz příloha).
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Chotýšany za rok 2013.

6. Odkup a směna pozemků – Křemení

K vyvěšenému záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 436 v k.ú. Chotýšany nikdo nepodal
připomínky. Zastupitelé souhlasí s prodejem 24 m2 obecního pozemku v ceně 150,- Kč/m2, celkem
3.600,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Otázka: Kdo je pro prodej části obecního pozemku pí Hanušové?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

7. Novelizace obecně závazných vyhlášek

Byly předloženy návrhy novelizací obecně závazných vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 2/2013?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 3/2013?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 4/2013?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o místním poplatku ze vstupného

Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 5/2013?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku ze psů

Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 6/2013?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Obecně závazná vyhláška č. 7/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 7/2013?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8. Vyhláška o odpadech na rok 2014

Byl předložen návrh novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení novelizace vyhlášky č. 1/2013?

Hlasování: PRO 5 PROTI 1 ZDRŽEL SE 1

9. Zpráva ze zasedání CHOPOSu

Zastupitelé byli seznámeni s průběhem zasedání mikroregionu.

10. Různé
a) Příspěvek na provoz MAS Posázaví pro rok 2014

Obec Chotýšany jako člen mikroregionu Chopos schvaluje příspěvek na provoz MAS Posázaví pro
rok 2014 ve výši 50,- Kč na obyvatele.
Otázka: Kdo je pro schválení příspěvku?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

b) Žádost pana Mareše o odvodnění cesty na pozemku p.č. 954/1
Pan Mareš dostane písemnou odpověď.

c) Žádost pana Hrstky o odkup části obecních pozemků p.č. 954/1, p.č. 987/2 a p.č. 158/2
Žádost bude posouzena na příštím zasedání zastupitelstva.

d) Žádost pana Hrstky o přehodnocení doporučené ceny za pozemek

Pan Hrstka žádá o snížení kupní ceny za části obecních pozemků (viz bod c).
Otázka: Kdo je pro snížení kupní ceny?

e) Žádost paní Kronusové o přehodnocení kupní ceny

Hlasování: PRO 0 PROTI 7 ZDRŽEL SE 0

Paní Kronusová žádá o posouzení zvýšení kupní ceny za pozemek pod autobusovou zastávkou
Toulov.
Otázka: Kdo je pro zvýšení kupní ceny?

Hlasování: PRO 0 PROTI 7 ZDRŽEL SE 0

f) Zimní údržba komunikací

Bude jednáno s DZS Struhařov a společností Hare Krišna ohledně zajištění zimní údržby komunikací.

g) Oprava komunikace do Albatrosu

Cenová nabídka společnosti BES na opravu komunikace je ve výši 90.000,- Kč bez DPH.
Otázka: Kdo je pro zadání zakázky?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 8/2013 ze dne 1. 11. 2013:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) rozpočtové opatření dle přílohy;
b) odkup a směnu pozemků – Křemení;
c) obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, č. 4/2013, č. 5/2013, č. 6/2013 a č. 7/2013;
d) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013;
e) příspěvek na provoz MAS Posázaví pro rok 2014;
f) cenovou nabídku na opravu komunikace do Albatrosu;
2) neschvaluje
a) snížení kupní ceny pro pana Hrstku;
b) zvýšení kupní ceny pro paní Kronusovou;
3) pověřuje
a) 2. místostarostu zajištěním oprav komunikací po revizi vodovodních přípojek;
b) starostku jednáním se společnostmi BES s.r.o. a Rabbit ve věci obecních pozemků;
c) starostku realizací odkupu pozemku č. 271 v k.ú. Chotýšany;
d) 1. místostarostu jednáním ve věci zimní údržby komunikací;
e) starostku zadáním zakázky společnosti BES na opravu komunikace do Albatrosu;
4) bere na vědomí
a) informaci o projektu Ovčínek;
b) informaci o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013;
c) zprávu ze zasedání Choposu;
d) žádost pana Mareše na odvodnění cesty;

Příští jednání zastupitelstva obce dne 29. 11. 2013 od 1800 hodin.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 21.
Doručovatelem, nebo-li jak se postaru pořád ještě říká listonošem se stal Miloslav Cvrček, který se sem přistěhoval
z Roudného v okrese Vlašim. Přednostu zpočátku zastupoval Jan Šindelář z Domašína a to asi po dobu
šesti týdnů, do té doby, než byl ustanoven definitivní přednosta, jímž se stal potom Antonín Kliment z Mnichova
Týnce v okrese Louny.
Nový přednosta na novém poštovním úřadě
v Chotýšanech Antonín Kliment však se zde tak říkajíc
ani neohřál, neúřadoval zde dlouho. Zemřel v sobotu
dne 23. listopadu 1957 raněn byl mrtvicí. Je pohřben
na chotýšanském hřbitově. Vdova po něm Anna Klimentová
zůstala pak i nadále v Chotýšanech v dosavadním původně
přiděleném bytě v zámecké budově. Když se však potom
v březnu 1958 přistěhoval do Chotýšan nový poštmistr Josef
Winter z Prahy, přestěhovala se jinam. Ale v Chotýšanech
zůstala i potom a jak se později ukázalo, spojila své osudy
s životním osudem později ovdovělého správce místního
lihovaru Martina Koláře.
Jak již na začátku této kapitoly je uvedeno,
patřila obec Chotýšany pod poštovní správu Postupice.
Dlouhá léta chodili tudíž postupičtí listonoši do Chotýšan,
přinášejíce našim občanům ty různé poštovní zásilky, psaní,
pohledy, telegramy, balíčky, různá radostná a někdy také
i smutná sdělení od jejich známých a příbuzných, roztroušených
snad po celém světě. Byly to zajímavé postavy ti listonoši
z Postupic, zajímaví i svérázní zvláště z těch dřívějších dob
z let před i po první světové válce. Takový listonoš Kuliš,
Šesták nebo Průcha, i z nedávných ještě let Boháček – to byli
prostí venkovští lidé, které každý rád viděl a s nimi porozprávěl.
Ta jejich
služba nebyla lehká
a zvláště ne v zimním
období,
za každého
Chotýšanský listonoš Miloslav Cvrček na obchůzce
počasí,
v
dešti, plív pionýrském táboře v Takoníně.
skanicích i v tuhých
mrazech a přece nikdy nemeškali, nikdy nevynechali. Listonoš Antonín
Boháček ten si potom svou službu poněkud usnadnil tím, že jezdil na kole.
Ale i tak to nebývalo nic příjemného. Rádi na ně na všechny ještě i dnes
vzpomínáme. Listonoši chodili každý den mimo neděle a některé svátky.
V dřívějších letech obstarávali tuto nedělní donášku pošty, hlavně pak
novin a časopisů někteří místní občané, z nichž nutno se zmínit o Josefu
Bubeníkovi z let pozdějších. Za tuto službu, o kterou je ovšem, mimochodem
řečeno nikdo ani zvláště nežádal, dostávali od adresátů vždy menší
spropitné, nějakou diškreci, od cesty apod.
Po více jak čtyřiceti letech od událostí vpředu poznamenaných
Antonín Boháček - poslední listonoš,
dostalo se naší vesnici Chotýšanům poštovního úřadu. Rok 1957 přinesl
který do Chotýšan docházel z Postupic
uskutečnění snahy mnohých těch, kteří o to tehdy před těmi lety usilovali.
do doby, než tu byl zaveden vlastní
poštovní úřad.
Rok 1957 je tedy dalším významným mezníkem v historii naší vesnice,
která v té době předala veřejnosti vlastní poštovní úřad, je to významný
a důležitý krok na cestě k lepší a radostnější budoucnosti nás všech!
Psáno r. 1960 většinou podle vlastních pamětí a doplněno v r. 1966 J. Šimek
Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E-10740.
Příjem příspěvků a inzerce: poštovní schránka Obecního úřadu, sl. Matoušková – e-mail: matouskovam1@seznam.cz. Šéfredaktorka: Ing. Monika Matoušková.
Uzávěrka vždy v den konání schůze Zastupitelstva obce. Elektronická verze novin je k dispozici na www.chotysany.cz.

