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Naše obec se každoročně potýká s problémem dlužníků
za úhradu místních poplatků a vodného. Do konce měsíce ledna
je stanoven termín úhrady poplatku za sběr, svoz a ukládání
tuhého komunálního odpadu. Maximální poplatek, který může
obec v letošním roce dle zákona o místních poplatcích č.
565/1990 vybrat, je 500,- Kč od fyzické osoby , která má v obci
trvalý pobyt a dále osob, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. O poplatku za
komunální odpad bylo již v minulých letech napsáno mnoho a to
především o záležitostech jeho vymahání . Uznáváme , že se
člověk, rodina, může dostat do náhlé , dočasné svízelné finanční
situace. Nesmí se však tento stav zneužívat, vždy jde o dodržení
následné domluvené platební kázně. Nicméně je třeba, aby si
každý uvědomil, že neplacením nebo záměrným, bezdůvodným
otálením úhrady poplatku se jedná o nečestné jednání vůči
ostatním poctivým občanům.
Samozřejmě i tento nastavený a schválený způsob
poplatku není pro všechny poplatníky i obec spravedlivý.Je to
dáno nestejným počtem poplatníků na nádobu v jedné
nemovitosti,nebo bytové jednotce.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo týdenní četnost
svozů. Podle nového ceníku pro sběr, svoz a ukládání TKO
z nádob na odpad o objemu 110 a 120 litrů na rok 2008,
Technické služby Benešov stanovily poplatek 1.951,60 Kč za
každou smluvně nahlášenou nádobu. Pro názornost finanční
náročnosti pro obec bylo ke dni 28.1.2008 vydáno 31 známek
pro 1 poplatníka, 29 známek pro 2 poplatníky, 22 známek pro 3
poplatníky, 21 známek pro 4 poplatníky / zde již obec na nádobu
pro trvale přihlášeného občana nedoplácí/. Nad 4 poplatníky
obec dle opodstatněné žádosti vydává druhou známku, takže
opět doplatek ze strany obce.
Jak jste se již dozvěděli z denního tisku, v roce 2009 má
dojít k novelizaci zákona o odpadech. Pro Vás poplatníky dojde
k zvýšení poplatku a pro obec možnost zavedení vhodnějšího
stanovení způsobu úhrady poplatku. Záměr bude , aby občané
byli co nejvíce finančně motivováni na třídění tuhého
komunálního odpadu.
Pro názornost vyúčtování odpadů v naší obci za rok 2007.
Příjem výběr za TKO
:
271 436.- Kč
Příjem za tříděný odpad :
21 679,50 Kč
Výdej za tříděný odpad
:
77 616,10 Kč
nebezpečný odpad :
31 341,10 Kč
tuhý komunální odpad :
287 040,- Kč
odpad ze hřbitova :
5 950,- Kč.
Vážení občané, vy kteří jste ještě neuhradily poplatek za
komunální odpad, berte toto jako výzvu k jeho úhradě.
Budka Miroslav

Místní organizace ČČK
v Chotýšanech vás zve na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná 2.2.2008 od 14.00hod
v Hostinci na Kopečku
Spojenou s přednáškou dr. Chudana, který bude
odpovídat na vaše dotazy

Místní organizace ČČK v Chotýšanech vás zve
dne

7.3.08 od 19.00 hod.
na

PLES ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE,
který se koná v „Hostinci pod Kostelem“
K tanci a poslechu hraje ČEJKA BAND
Vstupné 80,- Kč
Za případné dary do tomboly děkujeme

NOVĚ OTEVŘENÁ

NOVĚ OTEVŘENÁ

OPRAVNA ODĚVŮ
v Chotýšanech
¾ Opravy všeho druhu, dětské, dámské, pánské
¾ Výměna zipů
¾ Úprava délky, objemu kalhot a sukní
¾ Šití bytového textilu - ubrusů, povlečení, záclon a závěsů
¾ Poradenství
Otevírací doba:
Po – Pá: 16.00 – 18.00
Místo: Chotýšany č. 18
Kontakt::Jitka Němečková tel. 774 195 794
NOVĚ OTEVŘENÁ

NOVĚ OTEVŘENÁ

_________________________________________

ZE ŠKOLY

.

Za námi je první měsíc roku 2008 a s ním
zprávičky ze školy. Velkou událostí pro
všechny děti je pololetní vysvědčení. Pro
žáky první třídy to bude vysvědčení první –
všem dětem přejeme mnoho úspěchů a
elánu do jejich práce a snažení v dalším
pololetí.
Ve dnech 15. a 16. ledna 2008 proběhl ve
škole zápis budoucích prvňáčků. K zápisu
přišly 2 děti.
V úterý 29. ledna 2008 byli žáci z velké
třídy na výletě v Praze. Navštívili výstavy
Mikoláše Alše ve Valdštejnské jízdárně a
Josefa Lady v Obecním domě. Ukončili tím
tak projekt "Malíři dětem".

MKS BENEŠOV

.

ÚNOR 2008:
19.2.2008 v 19:30 hod. Veřejné oko
Komedie o střetávání konformních a nekonformních životních postojů,
zápas těch, kdo nesou v sobě nějakou víru, byť výlučnou či výstřední , s
těmi, kteří ji pozbyli nebo nikdy neměli.
Účinkují:
Ivana Jirešová
Lukáš Vaculík
Hynek Čermák
21.2.2008 v 17:00 hod. Tři čarodějnice (Divadelní společnost Julie
Jurištové)
Minimuzikál o Xatorii, Euforii a Třeštici, kterým do života vstoupí malý
chlapec. Tímto začíná boj o chlapcův život a lásku, která přemůže i zlý
osud.
28.2.2008 19:30 hod. Z operety do operety až k muzikálu
Jerry Herman – Hello Dolly, F. Lai – Love Story, E.Kalmán – Čardášová
princezna, Andrew L. Webber – Cats a mnoho dalších melodií
Účinkují:
Eva Charvátová – zpěv (ND Praha)
Jiří Přibyl – zpěv (ND Praha)
Pavla Vondráčková-Jahodová – harfa
František Martiník – klavír
Klárovo smyčcové kvarteto – komorní soubor členů orchestru ND Praha
Další akce v měsíci únoru v Městském divadle Na Poště:
1.2.2008 Reprezentační ples Města Benešova
5.2.2008 Lorca – divadelní představení Áčko
7.2.2008 Čarodějnická pohádka (Divadelní soubor
Děčín) – pro školy
7.2.2008 Aby bylo jasno (Divadelní soubor Děčín) –
večerní představení
16.2.2008 Valentýnský ples – Pacholata
26.2.2008 Výchovný koncert
27.2.2008 Školení Pragoreal

----------------------------------------------------------------------------------------

Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany na
vědomost dávají,
že masopustní průvod chystají!
Kdy? V pondělí 19. února 2008 v 15:30
hodin od školy
Kam? Škola – bytovky – OÚ – obchod –
restaurace Na Kopečku – škola
(pohřbívání basy)
Kdo? Děti a dospěláci
S sebou: Dobrá nálada povinná, maškary a
koblihy vítány!!!

Jarní prázdniny s DDM Benešov
~program~
Dopoledne 9:00 – 11:30
Odpoledne 14:00 – 16:00
PONDĚLÍ 7.3.
„Pro šikovné ruce“
VESELE S UBROUSKOVOU
TECHNIKOU
(výroba květináčů, obrázků,…)
S sebou: 25,-Kč, obuv na přezutí,
dle možnosti dřevěné ramínko, nůžky
ÚTERÝ 8.3.
„Kvíz pro bystré hlavy“
(kvízy, hádanky, rébusy)
S sebou: 10,-Kč, psací potřeby,
obuv na přezutí
STŘEDA 9.3.
„Aquacentrum Měřín“
(návštěva krytého plav. bazénu
s tobogánem a divokou řekou)
Cena: 140,-Kč
Přihlášky a inf. I. Růžičková,
DDM 317 721 911
ČTVRTEK 10.3.
„Pro šikovné ruce“
VESELÉ VAŘEČKY
(výroba dekorací z vařeček)
Překvapení pro mlsné jazýčky
(pečení a kuchtění z listového těsta)
S sebou: 25,-Kč, obuv na přezutí,
nůžky
PÁTEK 11.3.
„Pohádkový svět“
(výtvarná soutěž, hry a soutěže
s pohádkovou tématikou)
S sebou: 10,-Kč, obuv na přezutí
Akce jsou určeny pro děti od 1. třídy ZŠ!!!

„Opičí dráha“
(soutěž v rychlosti a obratnosti)
S sebou: sport obuv a oblečení, pití,
10,-Kč

„Sportovní odpoledne“
(zábavné hry a soutěže s míči
míčky)
S sebou: 10,-Kč, sportovní obuv
a oblečení
„Turnaj ve společenských hrách“
(dáma, člověče, pexeso, čertův
poklad,…)
S sebou: 10,-Kč, obuv na přezutí

„Vycházka do Černého lesa“
(hry v přírodě s opékáním špekáčků)
S sebou: vhodné oblečení, uzeninu
na opékání, pití, 10,-Kč
Návrat: 16:30 – 17:00 hod.

„Netradiční sportování“
(sportovní soutěž a olympiáda
v netradičních sportovních disciplín.)
S sebou:10,-Kč, sportovní oblečení a
obuv, pití

Benešov

PROGRAM KINA

ŘÍŠE HRAČEK
( rodinný film )
31. ledna až 3. února
Čtvrtek až neděle od 16.00 hodin -92 min. - prem - ČESKÉ ZN. -80,viz. Kino Vlašim
JAN SAUDEK
Sobota od 19.30 hodin
viz. Kino Vlašim

2. února
ČESKÝ - 95 minut - prem - od 15 let - 80,-

Vlašim

ŘÍŠE HRAČEK
( rodinný film )
1. až 3. února
Pátek až neděle od 18.00 hodin USA - prem - ČESKÉ ZNĚNÍ -80,Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček
pana Magoria. Kdo uvěří, může vidět zázraky. 243letý Dustin
HOFFMAN chce odkázat svou Říši hraček prodavačce Natalii
Portmanové. To se teprve v obchodě začnou dít pozoruhodné věci.
Hračky žijí svým životem a prožívají vlastní příběhy. Nejočekávanější
rodinný film, který potěší velké i malé diváky. Neváhejte ani vteřinku a
šup do kina !

V Á C L A V
6. února
Středa od 19.30 hodin
ČESKÝ - 97 minut - opakov. - přístupný - 80,Nový český film. Tragikomedie. Václav je vesnický outsider, který ve svých
40 letech žije s maminkou. Lítá celý život z průšvihu do průšvihu až skončí ve
vězení. Zachrání ho žádost o milost ? Hl. r.: IVAN TROJAN.

POZOR - NÁSLEDUJÍ FILMY, KTERÉ SE DO TISKU PROGRAMŮ
NEDOSTALY, ALE BUDOU :

VETŘELCI VERSUS PREDÁTOR 2.
7. až 9. února
Čtvrtek až sobota od 19.30 hodin USA- prem - od 15 let - tit.- 80,viz. Kino Vlašim

JAN SAUDEK
3. února
NEDĚLE od 19.30 hodin ČESKÝ - 95 minut - prem- od 15 let - 80,Jan Saudek - světově uznávaný fotograf v pekle svých vášní.
Celovečerní pravdě podobný film Ad. Ziky plný barev, vzrušujících
obrazů, ale také provokujících myšlenek, iluzí a idejí. Nemilosrdný
dokument.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ ( dětský rodinný
film ) 10. února
Neděle od 17.30 hodin
USA
- prem. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,NEJSME ŽÁDNÝ BLBÝ, VYMAŠTĚNÝ VEVERKY - JSME ESA Z LESA,
JSME SUPERSTARS ! Bratři : Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné
veverky. 3D animace ve skutečném světě lidí. To bude mazec.
JÁ LEGENDA
10. a 11. února
Neděle a pondělí od 19.30 hodin
- prem - od 12 let - tit.- 80,WILL SMITH je posledním mužem na Zemi v příběhu R. Mathesova.
Adaptace hororové sci-fi, která stála 150 milionů dolarů ! Je špičkový vědec.
Poslední nadějí lidstva je, že ze své krve vyrobí lék, který zničí vir, který
zmutoval a vyhubil lidský rod. Ze stínů ho pozorují zmutované oběti a čekají
na jeho osudovou chybu.
AMERICKÝ GANGSTER
13. a 14. února
Středa a čtvrtek od 19.30 hodin USA - prem - od 12 let - tit.- 80,Ridley SCOTT natočil volně podle skutečnosti příběh veleúspěšného
černošského gangstera a jeho policejního pronásledovatele: Denzel
Washington versus Russell Crowe. Žhavý kandidát na „OSCARY“.
KOUZELNÁ ROMANCE ( pro holčičky každého věku ) 15. a 16. února
Pátek a sobota od 18.00 hodin USA - prem. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,Pohádková princezna z minulosti je zlou královnou přemístěna do
současnosti. Spojení klasické pohádky společnosti DISNEY s příběhem z
moderního New Yorku. Romantická komedie ( pohádka ? ) o princezně v
naší době, která mění své názory na život a lásku. Může ve skutečném
světě přežít pohádková láska ?
HITMAN
17. a 18. února
Ne a po od 19.30 hod FRAN/USA -prem - od 12 let - tit.- 80,Svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade, zabíjí a vydírá.
Hitman byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch, kteří to způsobují. Po
nezaviněné chybě je svými zaměstnavateli hozen přes palubu.
Začíná boj o přežití. Plnokrevná napínavá a akční podívaná plná přestřelek,
honiček, destrukce a fyzického vypětí.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
19. až 23. února
Úterý až sobota 19.30 hod ČESKÝ - 100 min - prem - od 12 let- 80,viz. Kino Vlašim
PS: MILUJI TĚ
24. února
Neděle od 19.30 hodin USA - 126 min. - prem - od 12 let - tit.- 80,Slova, pro něž stojí za to žít … MILUJI TĚ. HOLLY je krásná a chytrá a je
provdaná za lásku svého života. Gerry však náhle zemře. „On“ to však tušil a
tak nachystal ještě před smrtí několik dopisů, které provázejí Holly v dalším
životě a ve znovuobjevování sebe sama. Dopisy vedoucí k budoucnosti.
Dojemná komedie.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY ( rodinný film ) 28.2. až 1.3.
Čt až so od 18.00 hodin Šp,Něm,Fr.- prem - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,Hraná dobrodružná KOMEDIE s C.Cordillacem, Ger. Depardieu, Alain.
Delonem, Claudií Kardinálovou ad. ASTERIX A OBELIX JSOU ZPĚT ! Čeká
Vás příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři
z celého světa. Čarovné elixíry jsou na olympiádě zakázané, ale Galové a
láska musejí zvítězit. Mají plán.

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk
7. února
Čtvrtek od 19.30 hodin USA - 114 minut - prem - od 12 - tit. - 80,Jmenovala se Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit
přívlastkem Velká. Bojovnice, Královna.
PS: MILUJI TĚ
8. února
Pátek od 19.30 hodin USA - 126 min. - prem - od 12 let - tit.- 80,Slova, pro něž stojí za to žít … MILUJI TĚ. HOLLY je krásná a chytrá a
je provdaná za lásku svého života. Gerry však náhle zemře. „On“ to však
tušil a tak nachystal ještě před smrtí několik dopisů, které provázejí Holly
v dalším životě a ve znovuobjevování sebe sama. Dopisy vedoucí k
budoucnosti. Dojemná komedie.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ ( dětský rodinný film )
9. února
Sobota od 17.30 hodin USA - 87 min - prem. - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,viz. Kino Benešov
VETŘELCI VERSUS PREDÁTOR 2.
10. února
Neděle od 19.30 hodin USA - 89 minut - prem - od 15 let - tit.- 80,Sci-fi horor. Na Zemi vypukne peklo. Chytrá kombinace napětí, akce a
pikantních soubojů. Nemáte vteřinu na oddych. Nedaleko malého
městečka v Coloradu se z nebe zřítí poškozený vesmírný koráb. Nejen
že se z něho vydrápou dvě znepřátelené vesmírné rasy - je tu i nový
hybridní kříženec nebezpečný úplně všem. Tento díl nadchne všechny
příznivce tvrdého napětí, dokonalých triků. Aspiruje na titul: „filmová jatka
roku“.
JÁ LEGENDA
Pátek od 19.30 hodin USA
viz. Kino Benešov

15. února
- 110 min. - prem - od 12 let - tit.- 80,-

HITMAN
16. února
Sobota od 19.30 hodin FRAN/USA - prem - od 12 let - tit.- 80,viz. Kino Benešov
KOUZELNÁ ROMANCE ( pro holčičky každého věku )
17. února
Neděle od 18.00 hodin USA - 108 min. - prem. - ČESKÉ ZN - 80,viz. Kino Benesov
AMERICKÝ GANGSTER
22. - 23. února
Pátek a sobota od 19.30 hodin USA - prem - od 12 let - tit.- 80,Ridley SCOTT natočil volně podle skutečnosti příběh veleúspěšného
černošského gangstera a jeho policejního pronásledovatele: Denzel
Washington versus Russell Crowe. Žhavý kandidát na „OSCARY“.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
24. - 26. února
Neděle až úterý 19.30 hod ČESKÝ - 100 min - prem - od 12 let- 80,Úsměvný příběh o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky
a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo a díky
geniálnímu nápadu se pěkně zvrhla. Bolek Polívka, Zlata Adamovská,
Josef Somr, Jan Budař, Roman Vojtek, Marek Vašut a mnoho dalších.
Komedie. Režie: DUŠAN KLEIN.

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.

.

Z různých dob a časů - Kapitola 14/4

O jiném zjevení
A ještě jedna tajemná událost hodna zaznamenání.
Bylo to brzy po jaru v roce 1897. K chotýšanskému faráři p. Františku Kubínovi přišla jednoho rána ke
zpovědi jakási žena z Bořeňovic, jménem Straková. A chodila pak ke zpovědi každý den dlouhou dobu. To
ovšem nezůstalo utajeno a nepovšimnuto a záhy se po celé farnosti rozneslo, proč že Straková z Bořeňovic chodí
se každý den zpovídat. Prý se jí zjevuje Panna Marie. A ne snad jen jednou, ale už několikrát ji viděla v lese
nedaleko malé obce Svatý Jan u Takonína.
Když se toto tentokrát rozkřiklo po celém okolí, putovalo v ta místa potom mnoho lidí z daleka široka. A
zvláště o nedělích bylo tam lidí jako o pouti „Na Hrádku“. I tehdejší četnictvo mělo tam z vyššího rozkazu službu.
Bylo to místo ve starém, značně již probraném lese na dosti příkrém svahu.
Když tehdejší účastníci potom po letech o tom vypravovali a na to vzpomínali, co tam bývalo lidí, jak na
bobek sedali, i všelijak se kroutili, aby z nějakého úhlu přece jen něco uviděli, připadalo jim to po odstupu těch
několik let desítek let velmi komické. Ale žádný prý tam nic neviděl – jen jedna žena tam omdlela. Potom se
říkalo, že přece jen uviděla nějaké zjevení a že z toho leknutí omdlela. Hodně lidí se tehdy polekalo a uteklo také.
Nebylo však dokázáno, že by některý z nich něco uviděl. Všeobecně se pak tvrdilo, že neviděla nic ani
paní Straková. Věc pak přišla záhy k zapomenutí.

Z různých dob a časů - Kapitola 14/5

Vyšší kouzlo
Jako první pečují o sestátněné lesy hajní, lesníci, lesní inženýři a jiní lesní zřízenci, starali se v těch
starých dobách o panské lesy myslivci. Říkalo se jim všeobecně „Panští myslivci“.
O jednom takovém panském myslivci z okolí Chotýšan šla pověst, že pomocí svých tajemných jakýchsi
nebo zázračných knih provádí různá kouzla a čáry. Říkalo se o něm, že se zapsal čertu a bylo též známo, že tím
sám nějak i trpěl. Nechtěl proto, aby se tyto knihy dostaly jednou do rukou nepovolaných .
Když poznal, že dny jeho života jsou sečteny, nechal doma v myslivně vytopit pec, snesl všechny tyto
knihy – a byla prý jich hromada – a naházel je do rozpálené pece. Když tyto zázračné knihy hořely, povstal prý
takový rámus, že z toho šla až hrůza

( pokračování příště )
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Zápis 1/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 24.1.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, František Toula, , Ilona Syslová, Jiří Granát
Nepřítomni: Josef Král, Ing. Radek Kalina, Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Ing. Radek Kalina, Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Jiří Granát
Hosté: - Bohuslav Kovář, Václav Kuthan ml., Josef Mareš, Josef Vojta, p.Tomek ml.
Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášení schopném počtu.
PROGRAM
1)
Zahájení.
2)
Kontrola usnesení.
3)
Projednání žádosti paní Jany Kuthanové, Chotýšany 119 z 30.11.2007 (žádá odkoupení celé zbývající části obecního pozemku
původního parcelního čísla 233, který navazuje na její pozemek)
4)
Žádost o snížení poplatků za TKO na rok 2008
5)
Žádost občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska o finanční příspěvek
6)
Ing. František Tomek z Městečka – jednání o problému místní komunikace kolem jeho nemovitosti
7)
Seznámení s výsledky geometrického měření
8)
Termínovaný kalendář řádných zasedání obecního zastupitelstva na rok 2008
9)
Návrh na uzavření dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce pro p. Janu Klauzovou
10)
Požadavky technických služeb Benešov na označení nádob na TKO
11)
Dohody o pracovní činnosti v roce 2008
12)
Různé
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Kontrola usnesení
Žádný bod

3.

Projednání žádosti paní Jany Kuthanové, Chotýšany 119 z 30.11.2007 (žádá odkoupení celé zbývající části obecního pozemku původního
parcelního čísla 233, který navazuje na její pozemek)
Zastupitelsvo jednalo o ceně: - návrh starosty 50,-Kč/m
Vzhledem k nesouhlasu protistrany a nízké účasti zastupitelů se bod přesouvá na příští zasedání.

4.

Žádost o snížení poplatků za TKO na rok 2008.
Žádosti: Kunt Miloslav č.p.94 (4 roky žije ve Voticích), Kuntová Hana č.p. 94 (Podnájem Praha), Řezníček Josef č.p 91 (pracuje
v Německu), p.Homza č.p. 128 (přes týden pryč).
Veškeré žádosti byly zamítnuty, neboť dle zákona je každý povinen platit za likvidaci odpadu v místě trvalého bydliště.
Každý rok obec doplácí nemalou částku na občany zde žijící, kteří mají trvalý pobyt jinde.
Otázka: Kdo je pro schválení žádostí?

5.

Hlasování PRO 0 PROTI 4 ZDRŽEL 0 SE

Žádost občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska o finanční příspěvek
Pro občanské sdružení byl navrhnut příspěvek ve výši 1000,-Kč
Otázka: Kdo je pro schválení příspěvku?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

6.

Ing. František Tomek z Městečka – jednání o problému místní komunikace kolem jeho nemovitosti

K dohodě mezi obcí a panem Tomkem nedošlo, proto bude přikročeno k místnímu šetření. Pokud ani
v tomto případě nedojde
k dohodě, bude provedeno zaměření pozemků, z něhož bude zastupitelstvo vycházet a bude požadovat uvedení do stavu dle tohoto GP.
7.

Seznámení s výsledky geometrického měření
Starosta seznámil zastupitele s výsledky zaměření firmou Geodézie Praha.

8.

Termínovaný kalendář řádných zasedání obecního zastupitelstva na rok 2008
leden
únor
březen
duben
květen
červen

9.

- 24.1.2008 - Čt
- 22.2.2008 - Pá
- 28.3.2008 - Pá
- 25.4.2008 - Pá
- 30.5.2008 - Pá
- 27.6.2008 - Pá

- 25.7.2008 - Pá
- 29.8.2008 - Pá
- 26.9.2008 - Pá
- 31.10.2008 - Pá
- 28.11.2008 - Pá
- 12.12.2008 – Pá a 29.12.2008 - Po

Návrh na uzavření dohody s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce.
Otázka: Kdo je pro?

10.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Požadavky technických služeb Benešov na označení nádob na TKO

Dle požadavků TS Benešov musí být nádoby na odpad označeny platnou známkou pro daný rok. Tato
Neoznačené nádoby nebudou vyváženy.
Počet známek je stanoven podle počtu obyvatel užívajících danou nemovitost. Do 4 obyvatel – jedna
známky.
Snahou obce není omezovat občany, ale snížit počet popelnic na nezbytné minimum.
11.

povinnost platí od února 2008.
známka, nad 4 obyvatele – dvě

Dohody o pracovní činnosti v roce 2008
Chotýšanské noviny – Stanislava Jandačová
Knihovna – Michaela Dvořáková
Kronika – Miroslav Švarc
Správa vodovodu – bez dohody, Miroslav Budka – vzdává se nároku na odměnu
Otázka: Kdo je pro schválení pracovní činnosti?

12.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Různé
a) Václav Kuthan ml. žádá o cedule „Zákaz skládky“

Usnesení č. 1/2008 ze dne 24.1.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)
schvaluje
a) finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč pro OSZP Vlašimska
b) dohody o pracovní činnosti v bodě 11
2)
zamítá
b) žádosti na prominutí poplatku za TKO
3)
pověřuje
c) starostu uzavřením dohody s úřadem práce na 1 místo pro veřejně prospěšné práce
Jednání zastupitelstva obce skončilo v hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 22.2. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

