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Osmičkový rok 2008 je pryč. Vstupovali jsme do něj
s obavami, byly nastartovány nejradikálnější reformy
od roku změny v roce 1989 (daně, poplatky u
lékaře,růst cen zboží a služeb). Skutečnost, že koncem
roku přijde světová finanční krize nikdo nečekal,
nepředvídal, až na pár nevyslyšených ekonomů.
Současná krize je důsledek nedostatku informací a
zaslepenosti ekonomů, kteří vytvářejí iluzi stability a
nepřipouštějí žádná rizika.
Je tu nový rok a opět do něho vstupujeme s obavami.
Rok 2009 bude rokem složitého ekonomického
vývoje, krize finanční přerostla v krizi hospodářskou.
Na Silvestra většinou bilancujeme a hledíme do
budoucna, která jak vidno nenabízí procházku
růžovým sadem.
Pan prezident Václav Klaus ve svém novoročním
projevu říká, že věří v pospolitost občanů České
republiky, a že dokážeme táhnout za jeden provaz.
Je to krásné přání, ale.. . Můžeme oporu hledat u
našich politiků, kteří na sebe vytahují špínu a největší
pokrytectví panuje uvnitř stran. Utrácení veřejných
peněz (porcování medvěda, obecní a státní zakázky) je
u nás hlavní náplní politiků. Nyní platí, že politik,
který nevyužívá veřejných peněz, okrádá svoji stranu.
Za zásluhy o stranu bude politik v příštím volebním
období nominován na postupové místo na kandidátce
strany. Kam se vytrácí politická odpovědnost
demokratických institucí, které jsou voleny, aby
zajišťovaly blaho nás občanů. Mají ještě zájem s námi
občany táhnout za jeden společný provaz?
Máme ještě jako občané možnost věřit ve zrod nové
zodpovědné skupiny politiků se vztahem ke svému
státu?
Proslulé věty bývalého pana prezidenta Havla
„Nejsme jako oni“ a „Pravda a láska zvítězí“ nemá
kdo uskutečňovat. A to je velice smutné poznání, ke
kterému jsme dospěli. Víru a naději na lepší zítřky,
naši novodobí politici v devadesátých létech
prošustrovali způsobem, jaký dodnes bere dech.
Valtr Komárek k této polistopadové době říká,, .....
byl jsem zaskočen svými někdejšími spolupracovníky,
protože oni začali dělat jakýsi tržní model za každou
cenu. Tím hlavním nebylo udržet ekonomiku, ale
předělat ji.

Ono to jejich:“Když bude mít podnik vlastníka, okamžitě
bude prosperovat, veškerá bída je v tom , že je to státní
podnik.Je dokonce lepší, aby se podnik rozkrad, než aby
byl státní“, bylo strašně atraktivní. Vystupovali jako
mesiášové, kteří nemohou nic zkazit, a z toho se stal
politický program. Největší dluh listopadové politiky je
v tom, že nebyla schopna oslovit a dát důvěru politikům,
kteří by dokázali vidět trochu dál, kteří by nežili jen
momentální euforií. .....´´.
Stojíme dvacet let po listopadu podivně smutní a osiřelí a
na rtech máme otázku: Co se to po nás v této podivné
demokracii vlastně chce ?
Přesto posilujme v sobě naději v dobro, protože nic
jiného stejně nemáme.
Přeji Vám v roce 2009 vše dobré ...
Budka Miroslav
______________________________________________

Zhodnocení uplynulého roku
Nechci tady bilancovat kdo co udělal, či neudělal,
dobře, či špatně, neboť na každém konání se dá vždy udělat
něco lépe, nebo jinak a co se někomu může jevit dobré, či
správné, může druhý člověk vidět naopak.
Každý z nás má různé představy o tom do čeho a kolik
by měla obec investovat. Samozřejmě, že ideální by bylo
uspokojit potřeby všech občanů, ale bohužel realita je jiná,
neboť financí v rozpočtu obce je málo a bez dotačních titulů
by byla realizace mnoha uskutečněných akcí nemožná.
Podmínky pro získání dotací jsou různé, někdy obtížnější,
jindy méně a některé investice, bohužel pro nás, dotace vůbec
neřeší.
Pojďme se společně podívat na pár čísel:
V uplynulém roce se naší obci podařilo získat na dotacích
celkem 4.752.085,98 Kč.
Z této částky bylo použito:
2.189.715,-Kč- na opravu komunikací poškozených
přívalovými dešti
2.067.413,98 Kč- na zateplení ZŠ a MŠ Chotýšany
134.000,- Kč- na rekonstrukci OÚ Chotýšany IV. etapa
2.040,- Kč- odborná příprava hasičů
5.000,- Kč- setkání Pařezáků
247.464,- Kč- obnova stabilizačního prvku – vysázení remízu
a aleje
40.000,-Kč- dětské hřiště u rybníku Židák
34.453,- Kč- dotace úroků z úvěru ČOV
32.000,- Kč- veřejně prospěšné práce
( Pokračování str.2)

5) složení finanční jistiny na účet obce firmou AVE sloužící
Ke všem těmto částkám je ještě nutno připočítat
k zajištění závazků objednatele. Výše jistiny vychází z počtu
spoluúčast obce.
obyvatel trvale žijících na území obce a v našem případě činí
Jsme rádi, že se nám po mnoha problémech podařilo
230.000,-Kč.
úspěšně zakončit další etapu rekonstrukce naší školy.
6) finanční dar obci na rozvoj infrastruktury a kultury ve výši
Maminky s dětmi mají místo pro hry a odpočinek.
1/10 z celkové části složené jistiny za každý rok platnosti
Podařilo se opravit některé poškozené komunikace. Tvář
smlouvy
budovy obecního úřadu je opět o něco přívětivější.
Co zůstává stejné:
Přál bych si, aby se nám i letošním roce podařilo
1) výše poplatku tj. 500,-Kč na osobu trvale žijící, nebo
navýšit náš obecní rozpočet dotacemi alespoň tak, jako
rekreační objekt a 2.300,-Kč pro podnikatele
v tom uplynulém roce, neboť i letos jsou před námi
2) povinnost úhrady poplatku do 31. ledna 2009, s tím, že kdo
poplatek neuhradí v dané lhůtě bude mu zaslána upomínka.
nákladné cíle:
Pokud nedojde k úhradě na základě upomínky vyměří obec
- vybudování ATS a posílení tlaku ve vodovodním
poplatek platebním výměrem na základě § 11 zákona o
řádu včetně oprav a údržby čerpacích objektů
místních poplatcích
- realizace bezpečné cesty do školy
3) třídění odpadů
- rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti a
4) svoz nebezpečného odpadu, jehož termíny budou upřesněny
vybudování zázemí pro sport a volný čas
- příjezdová komunikace k průmyslové zóně
Jak správně třídit odpady

Ing. Radek Kalina

__________________________________________

Odpady
Od 1. ledna letošního roku dochází ke změně firmy, která bude
likvidovat odpad na území naší obce.
Jedná se o společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
která zahájila svoji činnost v České republice v roce 1993,
tehdy ještě pod názvem REO-RWE Entsorgung, s.r.o. Díky
příslušnosti ke skupině AVE má firma výborné zázemí pro
získávání nejnovějších poznatků v odpadovém hospodářství,
pro zavádění inovačních technologií v oblasti využívání a
odstraňování odpadů a také pro získávání kapitálové podpory
při budování zpracovatelských a obslužných zařízení.
Pokud se na zázemí společnosti podíváme v ještě širším
měřítku, pak je společnost AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. součástí jednoho z největších evropských koncernů ENERGIE AG Oberösterreich.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaměstnává
více než 1000 zaměstnanců a je třetím největším soukromým
podnikem v oblasti odpadového hospodářství v České
republice.
AVE CZ obsluhuje zhruba 1.000 000 obyvatel České republiky
a 19.000 živnostníků a průmyslových klientů. Ročně
generovaný obrat činí více než 33 mil. EUR (konsolidovaný).
Prostřednictvím svých provozoven rozmístěných po celé České
republice nabízí AVE CZ komplexní služby odpadového
hospodářství ale i další komunální služby.
Těžiště činnosti tvoří odstraňování komunálního a
nebezpečného odpadu společně s provozem skládek. Dalšími
důležitými zdroji obratu jsou živnostenské odpady, sanace
starých ekologických zátěží, sběr, třídění a využití druhotných
surovin ale také letní a zimní údržba komunikací.
Co tato změna přinese:
1) finanční úsporu, díky níž se výrazně sníží doplatek
obce na likvidaci odpadů
2) změnu svozových dní ze středy na pondělí
3) bezplatný pronájem nádob pro trvale žijící obyvatele
v počtu 1 kus na 1-3 osoby, 2 kusy na 3-6 osob, atd.
Vzhledem k tomu, že každý má svou popelnici
neuvažujeme o hromadné výměně nádob. Vznikne-li
vám potřeba požádáte o nádobu na OÚ Chotýšany,
která vám bude vydána na základě vašeho
oprávněného nároku
4) bezplatný pronájem kontejnerů obci v počtu 3 ks na
TKO a 3 ks na separovaný odpad.

Nebudeme dělat přednášku o tom, co do kterého kontejneru patří a co
ne. Myslím, že většina z nás tuto problematiku chápe a kontejnerů na
tříděný odpad hojně a správně využívá. Pokud má někdo v této oblasti
nejasnosti,
je
možné
informace
čerpat
kupříkladu
na
http://www.ekokom.cz/, nebo http://www.jaktridit.cz/
Pojďme si však říci co rozhodně nepatří do našich popelnic.
Co do popelnice patří:
Co do popelnice nepatří:
odpad z kuchyní a přípravy
stavební suť
jídel (pokud nekompostujete)
nebezpečný odpad
zbytky potravin živočišného
tráva, listí
původu (kosti, maso)
papír a karton
znečištěné obaly
sklo
smetí
plasty
popel (studený)
nápojové kartony
žárovky
kovy
pytle z vysavače
elektrospotřebiče
dámské vložky, pleny,
pneumatiky
hygienické potřeby
baterie a akumulátory
roztrhané/ silně znečištěné
zářivky a výbojky
textilie, boty
staré léky
hračky
CD, diskety, kazety
PVC (podlahové krytiny,
plastové trubky)
Bohužel někteří lidé toto nechápou a provádí pravý opak. Proto bych
rád upozornil zejména majitele chat a chalup, kteří v péči o dokonalost
svých „víkendových miláčků“ sypou do kontejnerů spadaná jablka,
posekanou trávu ze zahrad, větve a spadané listí, apod., že tyto věci
opravdu do kontejnerů na TKO nepatří. Dále bych chtěl upozornit, že
systém likvidace odpadů počítá s likvidací odpadů vyprodukovaných
na území dané obce a tudíž by nemělo docházet k tomu, že nám sem
budou někteří chataři a chalupáři dovážet odpad vyprodukovaný
v místě jejich trvalého bydliště, kde si zrovna tak platí poplatek za
likvidaci odpadů, který je ve vztahu k počtu osob rozhodně vyšší než
500,-Kč za rekreační objekt. Nechť si tedy svůj odpad zlikvidují
„doma“ a nechovají se tak nefér vůči ostatním občanům obce.
Co se týče tříděného odpadu, žádám občany, aby přistupovali
zodpovědně a ohleduplně k plnění kontejnerů s ohledem na maximální
možné využití naplnění nádob, tj. stlačení prázdných PET lahví
sešlapáním apod., rozložením kartonů krabic tak, aby zabírali co
nejméně místa,…..
Dále žádám občany, aby postupovali podle těchto jasně
stanovených pravidel, která vychází ze zákona o odpadech, abychom
tak zamezili případným problémům s nevyvezením nádob, event.
sankcím ze strany svozové firmy za hrubé porušování smluvních
podmínek.
ing. Radek Kalina -místostarosta

Obecní rozpočet 2009 - Chotýšany
Paragraf Položka

1039
1039
2212
2212
2212
2321
2321

5169

2221
2221
2310
2310
2310
2310
2310
2310
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3141
3141
3314
3314
3314
3314
3314
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3399
3399

5329

3399

5222

3421

5222

3419
3419
3419
3419
3419
3419
3631
3631
3631

5154
5139
5156
5171
5222

Složka

Podsložka
Nákup služeb

Lesní hospodářství
5171
6121

opravy
Opravy a udržování - část hrazena z dotace
SILNICE
Elektrická energie (ČOV) - pod správou
nákup služeb (rozbor vody, odvoz kalů)
splátka úvěru

5154
5169
8124
Kanalizace

5137
5139
5154
5169
5171
5331
5154
5155
5171
5321
5171
5021
5136
5137
5139
5021
5136
5137
5139
5169
5139
5169

5154
5171

Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(Benebus)
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
Nákup čerpadla
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Nákup služeb j.n (rozbor vody, výkopové práce)
Opravy a udržování (ATS - posílení tlaku vody)
PITNÁ VODA
příspěvek obce do školy
Elektrická energie
Palivo
Opravy a udržování
Neinvestiční transfery obcím
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opravy a udržování
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Dataprojektor a plátno
Nákup materiálu j.n.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný neinvestiční majetek
Nákup materiálu j.n.
služby - tisk novin Agrodat
ZÁLEŽITOSTI KULTURY J.N.
Nákup materiálu (věnce, dárky, balíčky)
Nákup služeb ostatních (den Matek)
neinvestiční dotace občanským sdružením (Sdruž.přát.
Chotýšan 5,
Červený kříž 5, Důchodci 5, postižení)
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Biatlon 5,
SRPŠ 5)
Využití volného času dětí
a mládeže
Elektrická energie
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.
Elektrická energie
Opravy a udržování
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

2009
100,00
100,00
200,00
0,00
200,00
0,00
3,00
207,00
210,00
55,66
55,66
25,00
5,00
50,00
15,00
120,00
215,00
460,00
120,00
50,00
50,00
80,00
760,00
0
0,00
5,00
1,00
50,00
2,00
58,00
10,00
5,00
10,00
2,00
17,00
44,00
10,00
5,00

37,00
52,00
10,00
10,00
25,00
5,00
0,00
80,00
40,00
150,00
60,00
20,00
80,00

3632
3632
3635
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6330

Opravy a udržování

5171
POHŘEBNICTVÍ

nákup služeb - (digitalizace, geom. Práce, projekt. Dok.)

5169
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
5222
5329
6130
6349
5169
5021
5171
5139
5156
5169
5139
5156
5162
5167
5171
5222
5023
5031
5032
5011
5021
5031
5032
5136
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5172
5175
5361
5362
5345

6330

Neinvestiční transfery- ochrana fauny Votice
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(CHOPOS)
Nákup pozemku
ČOV (Kozáková, Lubas, Kuthan, Mach, Šibal)
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.
Nákup služeb j.n. (tech.sl.)
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ostatní osobní výdaje
oprava a udržování
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb j.n.
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením
POŽÁRNÍ OCHRANA
Odměny členů zastupitelstva obce
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk )zákony)
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Programové vybavení
Pohoštění
Nákup kolků
Platby daní a poplatků
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
vratka na FRB
PŘEVODY K VLASTNÍM
ROZP. ÚČTUM

VÝDAJE CELKEM

Příjmy z daní

daň z přidané hodnoty 1211
daň z příjmů fyzických osob 1112
daň z příjmu fyzických osob kapit. srážková 1113
daň z příjmu právnických osob 1121
daň z příjmů ze závislé činnosti 1111
daň z nemovitostí 1511

5,00
5,00
0,00
0,00
1,00
66,76
150,00
140,00
357,76
400,00
400,00
50,00
5,00
5,00
15,00
35,00
110,00
76,00
10,00
3,00
5,00
150,00
6,00
250,00
500,00
85,00
50,00
635,00
350,00
15,00
80,00
30,00
20,00
30,00
100,00
5,00
5,00
50,00
50,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
0,00
770,00
0,00
0,00
4462,42

1400,00
330,00
1050,00
670,00
350,00

Příjmy ze státního rozpočtu

příspěvek na školství
příspěvek na výkon státní správy
dotace na opravu komunikace

Příjmy z místních poplatků

Poplatek za komunální odpady
poplatek ze vstupného
Poplatek za psy
Poplatek - hrací automaty
správní poplatky

300,00
5,00
10,00
100,00
1,00

Ostatní příjmy

Za tříděný odpad 3722 2111
Za prodej pozemků
za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111
příjem z ubytovacích kapacit
Nájem - kadeřnictví + ostatní
za hřbitov
za vodu
úroky
Smlouva - BES

25,00
10,00
85,00
5,00
8,00
1,00
110,00
8,00
260,00

PŘÍJMY CELKEM

4798,50

Zápis 12/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 11.12.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, , Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Nepřítomni: Jiří Granát
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, Václav Pošmurný
Hosté: p.Kouřil, p. Kouřil ml., manželé Málkovi, p.Slanina, p. Vrána

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1)
2)
3)
4)

Zahájení.
Výběr firmy na svoz TKO
Sestavení rozpočtu
Žádost o finanční příspěvek na zkolaudovanou stavbu domovní ČOV , Zdeněk Mareš

5)

Různé

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Výběr firmy na svoz TKO
Starosta na základě pověření z minulé schůze seznámil zastupitele se smluvními podmínkami firmy AVE,
která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
Otázka: Kdo je pro uzavření smlouvy s firmou AVE?

3.

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Sestavení rozpočtu
Byl sestaven návrh rozpočtu ( v příloze).
Zastupitelé schvalují tento návrh. Návrh bude vyvěšen dne 12.12.2008.
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtu?

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

8,00
62,50
0,00

4.

Žádost o finanční příspěvek na zkolaudované stavby domovních ČOV , Zdeněk Mareš
Benešov, Tyršova 1740
Podle pravidel o vyplácení příspěvků na ČOV bude vyhověno pouze žádostem, které byly podány v loňském roce a
tudíž prošly rozpočtem obce a dále byly doloženy příslušnými doklady.
Tyto příspěvky budou vyplaceny ve výši jejich nároku.
Otázka: Kdo je pro schválení výplaty příspěvku na ČOV: Zdeněk Mareš ?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 1 SE

5.

Různé
a)Manželé Málkovi se přišli informovat na projekt „Bezpečná cesta do školy“
V současné době je požádáno o stavební povolení na stavby Toulov a Městečko, které by mělo být vydáno do konce
roku.

Usnesení č. 12/2008 ze dne 11.12.2008:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) návrh rozpočtu na rok 2009
b) uzavření smlouvy s firmou AVE na svoz TKO od 1.1.2009
c) vyplacení příspěvku na ČOV ve výši jejich nároku

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy s firmou AVE na svoz TKO od 1.1.2009

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22.00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 29 .12. 2008 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Zápis 13/ 2008
ze zasedání zastupitelstva obce konané 29.12.2008 od 19:00 hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, , Ilona Syslová
Nepřítomni: Jiří Granát, Václav Pošmurný
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, , Ilona Syslová
Hosté: Innemann František

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedl starosta obce Miroslav Budka, konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

6)
7)

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Projednání připomínek k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009 , schvalovací řízení rozpočtu.
Příkaz starosty obce k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31.12. 2008
Žádost o odkoupení celého obecního pozemku parc.č. 692/12 v k.ú. Městečko u Chotýšan-Jitka
Holubová
Žádost paní Rohové o změnu územního plánu
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2008

8)

Různé

1)
2)
3)
4)
5)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
starostu jednáním ohledně vykoupení pozemků okolo hřiště ( Šternberk.) – PROBÍHÁ
starostu přípravou smluv na odkup pozemků pro výstavbu příjezdové komunikace k průmyslové zóně –
PROBÍHÁ
starostu podáním žádostí o stavební povolení k projektu Bezpečná cesta a v případě Chotýšky žádost o
územní rozhodnutí a uzavřením smluv o smlouvách budoucích na koupi pozemků dotčených tímto
projektem. – PROBÍHÁ
starostu uzavřením smlouvy s firmou AVE na svoz TKO od 1.1.2009 - SPLNĚNO
starostu jednáním s paní Pavlíčkovou o podmínkách pronájmu pozemku – SPLNĚNO

3.

Projednání připomínek k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009 , schvalovací řízení rozpočtu
Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné připomínky k návrhu obecního rozpočtu na rok 2009
z 12.12.2008, schvaluje zastupitelstvo tento návrh beze změn.
Otázka: Kdo je pro schválení obecního rozpočtu na rok 2009 ?

4.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Příkaz starosty obce k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31.12. 2008
Věc : Inventaritzace hospodářských prostředků v roce 2008
K zabezpečení inventarizace hospodářských prostředků obce Chotýšany ukládám
provést inventarizaci ve všech oborech hospodářské činnosti obce ke dni 31.12.2008.
K zajištění a provedení inventarizace jmenuji hlavní inventarizační komisi „HIK“ ve složení:
ing.Kalina Radek
Syslová Ilona
Pošmurný Václav

předseda
člen
člen

Současně jmenuji dílčí inventarizační komisi „DIK“ v tomto složení :
I. Správa obce
Pošmurný Václav
Ing. Kalina Radek
Toula František

předseda
člen
člen

II. JSDH obce Chotýšany
Pošmurný Václav
Matoušek Milan
Nouza Radek

předseda
člen
člen

III. Knihovna
Syslová Ilona
Matoušková Monika

předseda
člen

IV. Sportovní areál
Toula František
Holejšovský Josef
Sysel Ladislav

předseda
člen
člen

V. Pokladní hotovost
Syslová Ilona
Dessová Jana

předseda
člen

VI. Materiálové zásoby
Ing. Kalina Radek
předseda
Syslová Ilona
člen
Innemann František
člen
Provedení inventarizace a odevzdání inventarizačních zápisů požaduji do 31.1.2009
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání.
Budka Miroslav
Starosta

5.

Žádost o odkoupení celého obecního pozemku parc.č. 692/12 v k.ú. Městečko u Chotýšan-Jitka
Holubová
Byl vyvěšen záměr na prodej pozemku parc.č. 692/12 v kú. Městečko u Chotýšan o výměře 457m2.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. Kupní cena 20,-Kč/m2.
Otázka: Kdo je pro schválení odprodeje pozemku č. 692/12 v kú. Městečko paní Holubové?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6.

Žádost paní Rohové o změnu územního plánu
Paní Rohová podala žádost o změnu územního plánu za účelem využití pozemku parc.č. 192 v k.ú. Chotýšany o
výměře 3194m2 ke smíšené obytné zástavbě.
Vzhledem k tomu, že paní Rohová neuvedla kdo bude tuto změnu financovat, bude zařazena do evidence a
její žádost bude řešena až při změně územního plánu, ke které bude přizvána.

7.

Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4 k 31.12.2008
Úprava rozpočtu dle návrhu hospodářky obce
Otázka: Kdo je pro schválení úpravy obecního rozpočtu – opatření č. 4?

8.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL 0 SE

Různé
a) Svoz TKO
Od 1.1.2009 zajišťuje svoz TKO firma AVE. S touto změnou dochází i ke změně svozových dní a to na pondělí.
Výše poplatku zůstává i nadále stejná pro obyvatele i za rekreační objekt a to 500,-Kč a vychází z obecně
závazné vyhlášky č.4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro podnikatele činí 2300,-Kč. Splatnost
poplatku je do 31.1.2009 - hotovostní platbou do pokladny OÚ Chotýšany
- bezhotovostní platbou na účet obce Chotýšany č. 0320091319/0800, variabilní symbol 1852001
- složenkou na účet obce Chotýšany č. 0320091319/0800, variabilní symbol 1852001, ve zprávě pro příjemce se
uvede „ Poplatek za komunální odpad od (jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště poplatníka)

Usnesení č. 13/2008 ze dne 29.12.2008:

Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

2)

schvaluje
a) obecní rozpočet na rok 2009.
b) odprodej pozemku č. 692/12 v kú. Městečko paní Holubové.
c) rozpočtové opatření č.4.
pověřuje
a) starostu dořešením odkoupení pozemku od paní Kůtové do 31.1.2009
b) starostu jednáním s JUDr. Vychopněm ve věci pana Tomka

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:00 hod.
Příští zasedání zastupitelstva obce dne 30 .1. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina
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