Ročník 23 / Číslo 1/ Leden 2019
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám první číslo Chotýšanských novin
v roce 2019 a s ním informace z obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva roku 2018,
které se konalo 20. 12. 2018, jsme schválili rozpočet
obce na rok 2019 (uvnitř novin), který je schodkový.
Schodek bude uhrazen z přebytku roku 2018.
Těsně před Štědrým dnem, 23. prosince 2018, jsme
se společně sešli při příležitosti konání tradičního
adventního koncertu v kostele sv. Havla a zapálili
poslední svíčku na adventním věnci. Předvánoční
atmosféru do zcela zaplněného kostela vneslo
hudební seskupení Prskavka a jako vždy všechny
příjemně naladilo na nadcházející svátky. Lidé
odcházeli s úsměvem a před kostelem se zahřáli
svařeným vínem, čajem a ochutnali drobné
občerstvení od místních hospodyněk. Sice chyběla
sněhová nadílka, ale nechyběla vřelá přání hezkých
svátků a nového roku. Děkujeme za přípravu
a zapůjčení prostor kostela a dále všem, kteří přispěli
dobrovolným vstupným. Výtěžek ze vstupného bude
opět věnován na provoz kostela.
Po novém roce nás doslova zasypal sníh a obecní
zaměstnanci mají spoustu práce s jeho odklízením
a posypem krizových míst. Odklízí od brzkých
ranních hodin obec i všechny místní části a při
větším návalu sněhu pomáhá i DZS Struhařov, proto
děkujeme za trpělivost, pokud nemáte hned
prohrnuto. Vašim požadavkům se snažíme vyjít
vstříc, jakmile je to možné. Díky vydatnému sněžení
se stává, že než skončí, mohou se vrátit znovu na
začátek.
Čekají
nás
drobné
změny
v odpadovém
hospodářství, a to, že od 1. dubna 2019 bude obec
povinna celoročně zajistit místa pro oddělené
soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu. Od 1. ledna 2020 pak přibyde
obcím povinnost zajistit celoročně místo pro
oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Obě
tyto povinnosti splňujeme již nyní. Bude třeba je jen
upravit ve vyhlášce. Také jednáme se společností
AVE o možnosti umístění a svozu popelnic na
tříděný odpad (papír, plast) z každé domácnosti, jako
je tomu například ve Struhařově. Výše místních

poplatků pro rok 2019 se nemění. Poplatek za
komunální odpad ve výši Kč 750,- je povinen
zaplatit každý občan s trvalým pobytem na území
obce a to do 28. 2. 2019. Poplatek, ve výši
odpovídající poplatku za jednoho občana tj. Kč
750,- pak zaplatí všichni majitelé bytů nebo
rodinných domů, ve kterých není nikdo hlášen
k trvalému pobytu a majitelé staveb, určených
k individuální rekreaci, a to do 31. 5. 2019.
Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2019, a to ve
výši Kč 100,- za prvního a Kč 150,- za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele, pro
důchodce pak Kč 50,- za prvního psa a Kč 75,- za
každého dalšího psa.
Místní poplatky lze uhradit:
 na bankovní účet obce č. 320091319/0800
- variabilní symbol = číslo popisné nebo
evidenční číslo nemovitosti,
- text = jméno plátce a druh poplatku


v hotovosti
na
obecním
úřadě
v Chotýšanech v úředních hodinách:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

8 – 11.00
8 – 11.00

13 – 17.00
13 – 17.00
15.30 – 19.00

tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587
V letošním roce nás opět čeká mnoho kulturních
i sportovních akcí. Začíná plesová sezóna a blíží se
Masopust nebo dětský karneval. Obecní úřad chystá
opět setkání jubilantů a bude se podílet na pořádání
Chotýšanských slavností. Rád bych v letošním roce
zlepšil komunikaci mezi spolky a obecním úřadem,
zvláště při koordinaci jejich aktivit a termínů
s místem konání. Z tohoto důvodu jsme ve čtvrtek
17. 1. 2019 uspořádali společnou schůzku všech
zástupců místních spolků.
Přeji Vám všem hezký nový rok plný zdraví, lásky,
štěstí a spokojenosti a zároveň Vám přeji mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Zima ve škole
Rok 2019 – Jaký bude, co bude, kde budeme my?...Otázky na které čas odpoví, ale…jedno je jisté, pro nás ŠKOLÁKY
začal rok výborně 
Hned po svátcích jsme odjeli na lyžařský výcvik do Krkonoš – Špindlerův Mlýn. A všeho bylo dost – sněhu, zábavy,
výcviku, ….úrazů . Ano, letošní rok byl zvláště vypečený. Toto téma mírně rozeberu, abychom předešli různým
zaručeným zprávám .
Do Chaty Sedmidolí jsme dorazili v sobotu 5. ledna a už
od neděle jsme sjížděli svahy. Bohužel, pondělí byl lehce
kritický den, protože jsme dokázali vyprodukovat 5 úrazů.
Naprosto čitelné a zbytečné pády, které ve třech případech
byly ozdobeny sádrou. Zbylé byly jen pohmožděniny. Při
dobrodružném cestování do nemocnice ve Vrchlabí jsme
poznávali kvalitu RTG a sádrovny a slavili velké ovace u
horské služby, která si do naší chaty zřídila kyvadlovou
dopravu. A právě tito handicapovaní, byli nejvíc nadšení.
Všichni ostatní je opečovávali a doslovně…nosili na
rukou .
Shrnuto, hory jsme si náramně užili a opět si dokázali,
jaký tým jsme schopni sestavit. Fungovala zde solidarita,
kamarádství, soutěživost, hravost, poslušnost….a opravdu
to byl nádherný týden se splněným cílem.
Ve škole jsme se vrátili do reality a v pilování vědomostí
formou testů, písemných prací a přezkušování – se blížíme
k pololetnímu vysvědčení. I tady platí, že bez práce nejsou
koláče – a tak se nedivte svým unaveným dětem, že jsou
vyčerpané a unavené..víte, co VŠECHNO SE MUSÍ
NAUČIT, ABY JSTE VY – RODIČE - BYLI
SPOKOJENÍ ??????
ZŠ a MŠ Chotýšany, Daniela Bukovská

Sbor dobrovolných hasičů
Chotýšany
pořádá

Hasičský ples
Kdy:
Kde:
Od:
Hraje:
Vstupné:

26. ledna 2019
hostinec Pod Kostelem
19:30 hodin
CODA Bystřice
100,- Kč
Účast ve stejnokrojích vítána.

Za dary do tomboly předem moc děkujeme.

SRPŠ CHOTÝŠANY SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY RODIČE A DĚTI
NA

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kde: Tělocvična základní školy
Kdy: neděle 27. 1. 2019 od 14 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč
Programem provází MC Kulíšek Bystřice
Soutěže, dětská diskotéka, bohatá tombola
PROSÍME PŘEZŮVKY PŘINÉST S SEBOU

CHOTÝŠANY

Vás srdečně zvou na společný ples
2. února 2019 od 19:30 hod.
do hostince Pod kostelem v Chotýšanech
Bohatá tombola, taneční náladu zajistí DUO Ševidová a Kopecký
Vstupné 100,- Kč
Ples ČČK se koná s velkým nadšením po 11 letech
Dary do tomboly vítány

Sdružení přátel Chotýšan Vás srdečně zve na

• Sraz masek a příznivců ve 13,30 u školy
• Masopustní průvod obcí doprovázený
živou kapelou
• Zakončení v hostinci Na Kopečku
Masky jsou vítány

Putovní výstava ve škole v Chotýšanech
Ve středu 21. 11. 2018 uspořádal
ve školní tělocvičně místní kronikář obce
Miroslav
Švarc výstavu
k výročí
ukončení I. světové války, postavení
pomníku padlých vojínů a vzniku našeho
státu. O této výstavě se žáky vyšších
ročníků také podrobněji porozprávěl.

foto: Eva Budková

Vánoční výstava a besídka ve škole

Setkání jubilantů roku 2018
I v roce 2018 uspořádal obecní úřad Chotýšany setkání jubilantů roku, kteří oslavili 70., 75., 80.
nebo 85. výročí narození. Tentokrát své významné životní jubileum oslavili:
paní Věra Palečková z Chotýšan, paní Růžena Matoušková z Pařezí, paní Jaroslava Petlanová z Chotýšan,
paní Marie Kuthanová z Chotýšan, paní Ludmila Marešová z Chotýšan, paní Eva Syslová z Chotýšan,
pan Václav Myška z Chotýšan, pan Miloslav Pičman z Chotýšan a pan Bohuslav Kovář z Chotýšan.
Většina, kromě dvou jmenovaných
jubilantů, se sešla v salónku hostince Na
Kopečku, kde jim vše nejlepší a hodně
zdraví do dalších let popřál pan starosta
Bohuslav Kovář. Předal jim dárky v
podobě
kalendáře
z historických
pohlednic, poukázku na nákup do
místního obchodu a dámám věnoval
květinu.
Po
společném
přípitku
nechyběla výborná večeře a popovídání
při tomto příjemném setkání. Děkujeme
všem
zúčastněným
i
manželům
Řezníčkovým a Aleně Marešové za
přípravu salónku a pohoštění.
Bohuslav Kovář
starosta obce

foto: Miroslav Švarc a Jana Kovářová

Adventní koncert v Chotýšanech
V předvečer Štědrého dne, 23. prosince
2018, jsme se za hojné účasti sešli v kostele sv.
Havla při příležitosti tradičního adventního
koncertu. Pan starosta zapálil poslední svíčku na
adventním věnci a přivítal přítomné. Vánoční
náladu do prostor chotýšanského kostela vneslo opět
hudební seskupení Prskavka s kombinací vánočních
i pohádkových skladeb.
Společně jsme si zazpívali známé melodie a děti,
kterých se účastní vždy hodně, dostaly zapálenou
prskavku. Krásné vystoupení bylo odměněno
potleskem a přítomní se odebrali před kostel, kde
byl připraven čaj, svařené víno a drobné občerstvení.
Pak se s přáním krásných svátků a všeho dobrého
v novém roce rozešli do svých domovů.
Děkujeme všem za účast a za dobrovolné vstupné,
které bude jako vždy věnováno na provoz kostela.
za obec Chotýšany
Jana Kovářová

foto: Miroslav Švarc

Usnesení
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 20. 12. 2018 od 1930 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) schodkový rozpočet na rok 2019;
b) rozpočtové opatření č. 4 k 31. 12. 2018 dle přílohy,
c) vyřazení knih z obecní knihovny dle seznamu pro rok 2018
2) pověřuje
a) starostu uzavřením směnné smlouvy dle geometrického plánu č. 351-31/2017;
b) starostu narovnáním majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 92/2 v k.ú. Chotýšany, část Křemení,
tím, že se obec vzdává práva na tento pozemek;
c) starostu uzavřením smlouvy na zapsání práva stavby na pozemku par. č. 920/3 v k. ú. Městečko
u Chotýšan;
d) starostu uzavřením smlouvy na zapsání práva stavby na pozemku par. č. 181/6 v k. ú. Městečko
u Chotýšan;
e) starostu s uzavřením smlouvy na projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostranství před školou
včetně chodníku;
f) pověřuje starostu podáním žádostí o dotace na MMR tituly DT117d8210A, DT117d8210B
a DT117d8210H
3) bere na vědomí
a) zprávu ze zasedání mikroregionu CHOPOS;
b) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018;
c) kontrolu knihovny v Chotýšanech

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 31.1.2019 od 1930 hodin.

Z důvodu kůrovcové kalamity a nízkých výkupních cen dřevní hmoty nabízí obec Chotýšany k prodeji
vytěžené smrkové dřevo, nařezané na dvoumetrové klády, za cenu 600,-/m3.
V případě zájmu kontaktujte lesního hospodáře obce pana Ing. Arnošta Koreckého – tel. 736 630 565
Obecní úřad Chotýšany

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali, že začátkem března 2019 bude v Chotýšanech probíhat komplexní mapování
pozemků v intravilánu (uvnitř) obce Katastrálním úřadem Benešov. Dojde k přesnému určení a vytyčení
průběhu hranic všech pozemků, komunikací a veškerých staveb. Občané obdrží předem informační dopis
s datem a časem zaměření. Během mapování za přítomnosti vlastníků pozemků bude určováno například i
vlastnictví plotů a podezdívek. Bude se řešit i narovnání majetkoprávních vztahů mezi obcí a soukromými
vlastníky. Zjištěné nesrovnalosti budou na základě bezplatného geometrického plánu vlastníci následně řešit.
Mapování navazuje na komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Chotýšany – tj. Chotýšany,
Křemení, Pařezí a Green Valley.
Obecní úřad Chotýšany
Bohuslav Kovář, starosta

HATHAJÓGA
Poprvé jsme se na cvičení sešly ve středu 17.10.2018 v hojném počtu 33 žen. Po několika lekcích se počet
zredukoval na 16 skalních příznivců pohybu. Jelikož jde o cvičení pro začátečníky, pozvolna jsme se
seznamovaly se zásadami této disciplíny. Kupříkladu, že jóga není jen o fyzickém cvičení, ale je to celá
filozofie. Naše každá lekce, která trvá 90 minut, obsahuje 5 různých aktivit. Jde o úvodní relaxaci na zklidnění
a odpoutání se od starostí všedního dne, průpravná cvičení, asány, dechové techniky a závěrečnou meditaci.
A protože věk a kondice účastníků má různou úroveň, první měsíc jsme se zaměřily na rozhýbání/uvolnění
kloubů a protažení svalů. Díky spinálním cvikům jsme zapracovaly na správném držení těla a stabilizaci
hluboko uložených svalů. Dále jsme si osvojovaly techniku plného jógového dechu, která je nezbytnou součástí
správného provedení pohybu. Postupně jsme začaly přidávat jednoduché asány (pozice s výdrží). Dnes už
s jistotou dovedeme provést několik asán, včetně obrácených pozic, a dokonce i balanční asány jako je třeba
Tanečník a Bojovník.
Závěrem bych chtěla podotknout, že jóga je pro každého, kdo má otevřenou mysl a chce se v životě někam
posunout. Dobrým předpokladem pro cvičení je touha naučit se v dnešním hektickém světě na chvíli vypnout.
Posílíme tím tělo i ducha. Jóga mimo jiné učí trpělivosti a vytrvalosti. Proto největších efektů člověk dosáhne
až po pravidelném praktikování. A kdo dočetl až sem a má pocit, že by uvítal ochutnávku, může přijít za námi
každou středu v 18:15 do tělocvičny Základní školy Chotýšany. Ráda vás uvidím :)
Dáša Woloszczuk

Hathajóga
(uvolnění, protažení a posílení celého těla)
-

Pro dospělé
V tělocvičně ZŠ a MŠ Chotýšany
Cena 70,- Kč za 1 lekci
Nebo 60,- Kč za lekci s permanentkou
na 10 lekcí

Přihlásit se můžete u paní Ilony Strakové tel. 724 488 551 a nebo
přijďte rovnou. S sebou karimatku a cvičební úbor, cvičíme
naboso.
Lektorka jógy: Mgr. Dagmar Woloszczuk

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Dodržování pravidel při třídění odpadů

Upozorňujeme zejména na to, že u nádob na směsný komunální odpad je nepřípustné, aby obsahovaly
vytřiditelné druhy odpadů, nebezpečné odpady a z hlediska potenciálního zdroje požáru nesmí
v žádném případě obsahovat žhavý nebo teplý popel. V lednu vyjížděla naše jednotka dobrovolných
hasičů k požáru kontejneru na odpad na Pařezí – Toulov. Informace o třídění naleznete také na stránkách
obce http://www.chotysany.cz/odpady/ a další tipy, rady a odpovědi např. na http://www.jaktridit.cz/
nebo http://stredoceska-kampan.cz/

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:
 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír,
 knihy, sešity,
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:
 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:
 PET láhve od nápojů – prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).

KOVY
Na území obce Chotýšany je oddělený sběr kovů zajištěn černými nádobami s označením a dále mobilním
sběrem organizovaným ve spolupráci s SDH Chotýšany. O pravidelných sběrech jsou obyvatelé včas
informováni na úředních deskách, výlepových plochách, internetu a v místních novinách.

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)

Na území obce Chotýšany se zatím nápojové kartony odděleně nesbírají, ale dle informací svozové
firmy AVE je přesto možné je třídit a vhazovat do žlutých kontejnerů na plast. Je vhodné je
před vhozením do kontejneru vypláchnout.

BIOODPAD
Oddělený sběr a svoz bioodpadu je celoročně zajištěn velkoobjemovými kontejnery umístěnými
v Chotýšanech u fotbalového hřiště, v Městečku na návsi. Do kontejnerů nepatří větve, ty jsou ukládány vedle
kontejnerů
a štěpkují se.

Na obecním úřadu v Chotýšanech je možné v úředních hodinách dále odevzdávat tyto druhy odpadu,
které rozhodně nepatří do nádob na komunální odpad:
použité baterie – sběrný box je umístěn v přízemí obecního úřadu a bezplatný svoz a likvidaci zajišťuje
firma Ecobat, použité tonery z tiskáren – sběrný box je umístěn v patře obecního úřadu, odvoz a likvidaci
zajišťuje odborná firma, použité jedlé oleje – je možné odevzdávat použité fritovací a jiné jedlé oleje, a to
v uzavřených plastových nádobách např. PET lahve
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Obecní rozpočet 2019 - Chotýšany schválený Zastupitelstvem obce
Chotýšany dne 20.12.2018, usnesení č. 9/2018
Paragraf Položka

Složka

Podsložka

1039
1039
2212
2212
2212

5169

Nákup služeb
Lesní hospodářství
6121
Městečko - nová komunikace
5169
Služby
SILNICE

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

5329

3399

5222

3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3631
3631
3631
3631
3631
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745

5154
5021
5169
5139
5171
5222
6121

5021
5139
5154
5169
5362
5171
5331
5154
5155
5169
5021
5136
5169
5139
5021
5136
5137
5139
5169
5139
5175

5154
5139
5169
6121
5164
6349
5329
6130
5221
6371
5169
5021
5137
5139
5156
5169

Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(Benebus)
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
Osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Nákup služeb j.n (rozbor vody, výkopové práce)
Poplatek za odběr
Opravy a udržování
PITNÁ VODA
Příspěvek obce do školy
Elektrická energie
Palivo
Ostatní služby
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Služby
Nákup materiálu j.n.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný neinvestiční majetek
Nákup materiálu j.n.
Služby - tisk novin, fotoslužby
ZÁLEŽITOSTI KULTURY J.N.
Nákup materiálu (věnce, dárky, balíčky)
Nákup služeb ostatních (občerstvení)
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sdruž.přát.
Chotýšan,
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Elektrická energie
Ostatní osobní výdaje
Služby
Nákup materiálu j.n.
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
Stavby
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.
Elektrická energie
Materiál
Služby
Stavby
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Nájem jídelny
Inv. příspěvek na vodovod CHOPOS
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(CHOPOS)
Nákup pozemku
Příspěvek obecně prospěšným společnostem
ČOV - příspěvky
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.
Nákup služeb j.n.
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ostatní osobní výdaje
nákup techniky
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Rybník u hřiště
Nákup služeb + úprava stromové aleje
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

rozpočet 2019
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
30 000,00 Kč
2 030 000,00 Kč

106 580,00 Kč
106 580,00 Kč
15 000,00 Kč
3 000,00 Kč
150 000,00 Kč
80 000,00 Kč
35 000,00 Kč
20 000,00 Kč
303 000,00 Kč
950 000,00 Kč
320 000,00 Kč
120 000,00 Kč
160 000,00 Kč
1 550 000,00 Kč
12 000,00 Kč
13 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
29 000,00 Kč
40 000,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč
25 000,00 Kč
69 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
130 000,00 Kč
160 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
65 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
1 995 000,00 Kč
130 000,00 Kč
50 000,00 Kč
70 000,00 Kč
0,00 Kč
250 000,00 Kč
30 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč
632 910,00 Kč
20 000,00 Kč
11 160,00 Kč
150 000,00 Kč
4 044 070,00 Kč
550 000,00 Kč
550 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
60 000,00 Kč
70 000,00 Kč
0,00 Kč
20 000,00 Kč
185 000,00 Kč

Stránka 2
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

5134
5137
5139
5156
5167
5171
5169
5023
5031
5032
5162
5011
5021
5031
5032
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5175
5361
5901
5362
5163

Prádlo, oděv a obuv
drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Služby
POŽÁRNÍ OCHRANA
Odměny členů zastupitelstva obce
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Služby telekomunikací
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
Drobný majetek
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů, pojištění obce
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Pohoštění
Nákup kolků
Výdaje na krizové situace - rezerva
Platby daní a poplatků
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
Poplatky ČNB
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FIN. OPERACÍ

VÝDAJE CELKEM
Příjmy z daní

Příjmy ze státního rozpočtu
Dotace

Příjmy z místních poplatků

Ostatní příjmy

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
Daň z hazardních her 1381
Příspěvek na výkon státní správy 4112
Dotace na rybník u hřiště
Poplatek za komunální odpady 1340
Poplatek za psy 1341
Lázeňský poplatek 1342
Správní poplatky 1361
Za tříděný odpad 3722 2111
Za prodej pozemků 3639 3111
Za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111
Příjem z ubytovacích kapacit 1345
Nájem - kadeřnictví + ostatní 3639 2132
Za hřbitov 3632 2111
Za vodu 2310 2111
Úroky 6310 2141
Smlouva - BES 3639 2131

PŘÍJMY CELKEM
8124

splátka úvěru

8115

přebytek/schodek

80 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
185 000,00 Kč
861 000,00 Kč
123 000,00 Kč
77 600,00 Kč
8 000,00 Kč
1 069 600,00 Kč
800 000,00 Kč
30 000,00 Kč
200 000,00 Kč
72 000,00 Kč
3 000,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
110 000,00 Kč
7 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 524 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
12 677 250,00 Kč

4 100 000,00 Kč
40 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
750 000,00 Kč
45 000,00 Kč
89 600,00 Kč
0,00 Kč
537 000,00 Kč
12 000,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
50 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
2 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 500,00 Kč
340 000,00 Kč
10 667 100,00 Kč
828 000,00 Kč
-2 010 150,00 Kč

Schodek bude kryt z přebytku roku 2018.
Schválený rozpočet je uveřejněn v elektronické podobě na http://www.chotysany.cz/urad-obce/rozpocty-a-zaverecne-ucty/ a do
listinné podoby je možno nahlédnoutv kanceláři OÚ Chotýšany, Chotýšany 54 v úředních hodinách.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /3./
Velmi známý byl např. hospodář Martin Kuneš z čp. 4 v Chotýšanech. Do Prahy jezdil obvykle se starším synem Janem.
Měli pár pěkných, silných koní, na jejichž postrojích bylo zavěšeno asi dvacet malých zvonků. Tyto zvonky byly velmi
pěkně sladěny, a když se při jízdě rozezvučely, zdálo se, že hrají varhany. A bývalo je slyšet už hodně zdaleka. Kuneš se
tím stal velmi populárním, lidé z Prahy a kudy projížděl, už jej podle toho znali a jakmile uslyšeli známý melodický hlas
zvonků, hned věděli, kdo to jede. „Slyšíte, to jede Kunšík! Kunšík je tady!“
Velkou důležitost v hospodářském životě i
našeho kraje měly komunikace. Stále
rychlejší pracovní tempo proměnilo staré
stezky v moderní silnice. Ale největším
mezníkem bylo postavení železnice. Když
roku 1871 jel první vlak z Prahy přes Benešov
a Tábor do Českých Budějovic, málokdo si
tehdy uvědomil tohoto zařízení. A železnice
potom stále přibývalo. Roku 1893 byla
postavena místní dráha z Votic - Veselky do
Sedlčan a 1895 z Benešova do Vlašimě.
Tato vlašimská lokální dráha, později
přezvaná jednoduše na „Vlašimsku“ se
stavěla v letech 1894 a 1895. Na podzim
r. 1894 přijížděli tak řečení „partafíři“, jimž
podnikatel této stavby přiděloval úseky
Železniční viadukt v Městečku v roce 1895
k provedení, ti najímali dělníky. Počátkem
/Foto: archiv kronikáře Jiřího Šestáka z Postupic/
jara 1895 nastal podél celé trati takový život
a ruch, o jakém se do té doby v zapadlé a klidné krajině vlašimské před tím nikdy nezdálo. Život to byl pestrý, někdy hýřil
veselím, jindy zas byl plný smutku. Dnes jen stěží můžeme si jej představiti a nechce se nám ani věřit, že život takový byl,
že to vůbec nebyl život! Málo se o něm zachovalo hnedle nic, ač by zasluhoval péra kronikářova.
Po dobu stavby trati bylo i v Chotýšanech a v okolí velmi živo. Byla zde
spousta dělníků, zvaných „Trhani“ nebo
„Bratránci“ a v Městečku byla tehdy ve
velmi čilém provozu hospoda zvaná
„U Ševců“. I do Chotýšan chodili tito
dělníci do hospody zejména „Na Chotýšku“ a potom i na „Starou hospodu“.
První vlak po této trati jel z Benešova
do Vlašimě 15. prosince 1895. Prodloužení této tratě z Vlašimě do Dolních
Kralovic bylo ukončeno v roce 1903.

Na stavbě železniční trati se podíleli hlavně tzv. „Bratránci“ - úprava terénu
poblíž železničního přejezdu u nádraží v Postupicích.
/Foto: archiv kronikáře Jiřího Šestáka z Postupic/

Postavením železnice zanikla potom
i sláva formanská pomalu, ale jistě.
Ubývalo formanů, zanikaly i zájezdní
hospody při silnicích jako např. i u nás
hospoda „Na Nové“.

Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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