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Vážení spoluobčané,
je tu první číslo Chotýšanských novin v roce 2021 a
s ním informace z obce.
Starost obecním zaměstnancům i silničářům přinesly
mrazy a sněhová nadílka. Radost však obojí udělalo
zejména dětem, které si užívaly sáňkování, stavění
sněhuláků a v posledních dnech i bruslení, což nebývá
každý rok. Všechny tři vodní plochy v Chotýšanech
byly zaplněné bruslaři a hokejisty.

Na programu zasedání zastupitelstva dne 26.11.2020
byl návrh rozpočtu obce na rok 2021, jehož velkou
výdajovou část bude stále tvořit stavba Skupinového
vodovodu CHOPOS. O příspěvek na rok 2021 žádalo
Posázaví o.p.s., jehož prostřednictvím získala obec
v loňském roce dotaci na nové stoly a židle do
rekonstruovaného společenského sálu a dále své žádosti
do navrhovaného rozpočtu zaslali místní organizace a
sdružení. Doufejme, že budou moci příspěvky od obce
smysluplně využít na jejich činnost v roce 2021 a
nebudou tomu již bránit žádná opatření. Na obecní úřad
byla doručena Územní studie místní části Křemení,
kterou nechali vypracovat majitelé zastavitelného území
na okraji místní části blíže u Chotýšan. Předmětem byl i
návrh na spolufinancování infrastruktury v rámci studie
obcí, které bude předmětem dalších jednání. V rámci
posledního zasedání zastupitelstva roku 2020, které se
konalo 21. 12. 2020, zastupitelstvo schválilo rozpočet
obce na rok 2021, který je schodkový. Schodek bude
uhrazen z přebytku roku 2020 a z úvěru. Zastupitelé
byli seznámeni s informací společnosti AVE o zvýšení
cen za svoz a sběr odpadu na rok 2021 o 4,6%,
navýšení skládkovného a o novele zákona o odpadech
platné od roku 2021. Do roku 2025 musí obec třídit

60% odpadu. Je třeba vzít v úvahu navýšení celkových
nákladů za tyto služby a navýšit místní poplatek. Byla
schválena Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Pro rok 2021 se mění výše místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze 750,- Kč na 800,- Kč.
Na výši poplatku má vliv zvýšení ceny za svoz
odpadů
svozovou společností AVE
a zvýšení
skládkovného dle nového zákona o odpadech. Cílem
nového zákona je zvýšit podíl vytříděného odpadu
a snížit objem odpadu odváženého na skládku.
Poplatek za komunální odpad ve výši Kč 800,- je
povinen zaplatit každý občan s trvalým pobytem
na území obce a to do 30. 9. 2021. Poplatek
za komunální odpad, ve výši odpovídající poplatku
za jednoho občana tj. Kč 800,- 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 30. 9. 2021.
Poplatek za psa je splatný do 30. 9. 2021, 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
tel. na obecní úřad: 317 796 231, 774 706 587
Co přinese letošní rok 2021, nedokážeme odhadnout a
v současné situaci bohužel není možné dopředu
plánovat jakékoliv akce. Všichni si přejeme především
zdraví pro nás a naše blízké, ale rádi bychom se také
vrátili k běžnému životu a trávili společně volný čas,
pořádali a účastnili se společenských, kulturních a
sportovních akcí. Pevně věřím a doufám, že si brzy
ztracený čas vynahradíme a budeme se moci znovu
hromadně setkávat.
Bohuslav Kovář

Co se povedlo …
Zasloužená rekonstrukce fotbalových kabin
Koronavirové a zimní přestávky ve
sportovní činnosti využili někteří aktivní členové
fotbalového klubu TJ Sokol Chotýšany a pustili se
do rekonstrukce fotbalových kabin. Tyto prostory si
to již zasloužily a nestačilo jen vymalovat. Prostory
byly vlhké, objevovala se plíseň, zastaralá okna
netěsnila. Fotbalisté se dohodli s obcí, která je
vlastníkem areálu a zázemí, že obec poskytne
materiál a členové klubu vlastní práci.
Bez dlouhého otálení se pustili do práce,
strhli koberce, lina i staré obložení, otloukli a očistili
omítky a stropy, vybourali stará okna, a to ve všech
kabinách. Následně osadili nová plastová okna
včetně začištění, místnosti nově naštukovali a
vymalovali, položili novou podlahu pro sportovní
účely z recyklované gumy. Začali opravovat i
venkovní omítku, v čemž budou postupně
pokračovat na jaře, až bude lepší počasí. I okolí
kabin doznalo změn, odklidili se zbytky různých
materiálů a nepořádek za stánkem, byla přesunuta
skladovací buňka, na jejímž místě bude vybudován
zděný stánek se skladem a úložným prostorem,
který bude navazovat na zastřešení pergoly.
Rád bych touto cestou poděkoval členům
fotbalového klubu, kteří se do této akce zapojili a
věnovali mnoho hodin a dnů svého volného času
na zvelebení sportovního zázemí. Zvláště bych
chtěl poděkovat Davidu Khandlovi, který se ujal
organizace rekonstrukce a strávil touto činností
přes 100 hodin. Věřím, že v zrekonstruovaných
prostorech bude příjemnější trávit čas při
sportovních utkáních a zároveň budou fotbalisté
hrdí na svou práci, když takové zázemí nabídnou
při zápasech hostujícím i rozhodčím.
Bohuslav Kovář, starosta obce

Připravované projekty
Společenský sál s hostincem
Před rokem obec zakoupila budovu
hostince se společenským sálem pod kostelem a
od té doby se zabývala myšlenkou, jak nejlépe tuto
budovu uvést do provozu schopného stavu a jak jí
využít. Stav po převzetí nebyl vůbec ideální a
zpočátku se zdálo, že by stačilo vše jen vyklidit a
upravit, tak aby bylo možné sál i hostinec
provozovat dál. Dokonce obec hledala nového
nájemce pro hostinec.

Vyklizení nutně vyžadovaly i celé půdní
prostory objektu, kde byly nánosy všeho
možného od počátku 20. století do
současnosti.

Bohužel postupem času a zjišťováním
stavu budovy i vnitřních prostor bylo čím dál
jasnější, že nebude stačit jen „uklidit a vymalovat“.
Zastaralá a nevyhovující elektroinstalace, sociální
zařízení, plíseň a opadávající omítka, parkety
prolezlé červotočem, krov i střecha hostince
vyžadující výměnu atd. Zamysleli jsme se nad
budoucím provozem a využili koronavirových
opatření, které zastavily společenský život v obci,
ke kompletní rekonstrukci objektu.

foto: Bohuslav Kovář – půdní prostory před vyklizením

foto: Bohuslav Kovář - objekt před vyklizením

foto: Bohuslav Kovář – odkryté klenby po vyklizení

Představa obce je především zachovat
společenský sál a maximálně využít i všechny
ostatní prostory. Oprášili jsme myšlenku ze 70. let
minulého století na přístavbu přísálí, kterou jsme
navrhli zakomponovat v rámci studie na
rekonstrukci objektu. Studie, kterou obec zadala
Ing.
arch.
Ivetě
Torkoniakové,
zahrnuje
rekonstrukci sálu včetně pódia, vybudování přísálí,
které bude moci sloužit jako salónek, včetně
venkovní terasy, rekonstrukci prostor hostince
včetně nové kuchyně, sociálního zařízení a
zázemí, rekonstrukci prostor bývalé klubovny
v prostoru pod pódiem, rekonstrukci prostor bytu
na bistro s kavárnou a využití podkroví nad
hostincem pro ubytování turistů, tak případně
delšího pronájmu bytů. Prioritou v rámci
rekonstrukce je obnovení funkce společenského
sálu včetně hostince, další prostory pak budou
následovat. Níže „ochutnávka“ z návrhu studie.

foto: Bohuslav Kovář - sál po částečném vyklizení

zdroj: Ing. arch. Iveta Torkoniaková

Nový povrch a prvky pro dětské hřiště
Na základě požadavků obyvatel a
vysoké míry využití dětských prvků u
fotbalového hřiště se obec rozhodla rozšířit a
upravit tento prostor. Záměrem je instalovat
bezpečný polyuretanový povrch pro celoroční
využití hřiště a doplnit jej o 3D prvky, které
umožní širší zábavu a hraní dětem.

Co bychom mohli zlepšit …
Správné nastavení odpadového hospodářství je věčný boj nejen ve větších městech, ale i v malých
obcích. Nejen díky koronavirové krizi přibývá odpadu, vyhozených spotřebičů a mimo jiné obalových materiálů,
ve kterých si necháváme doručovat až domů zboží, které si nemůžeme zakoupit v některých kamenných
obchodech z důvodu jejich uzavření. Rychle jsme si zvykli na tento způsob pořízení zboží, ale důsledkem toho je
právě zvýšené množství odpadu, které vede k přeplňování kontejnerů a odkládání odpadu všude kolem. Ukázkou
je tak nový přístřešek v blízkosti místního obchodu, který měl původní neutěšené místo s kontejnery zvelebit,
umožnit lepší uspořádání a přístup při ukládání odpadu. Bohužel se toto místo, stejně jako další v obci, proměnily
v malé skládky.
Oceňujeme, že občané se snaží odpad třídit, ale aby se do kontejnerů na tříděný odpad vešlo odpadu
více, je třeba dodržovat určitá pravidla a odpad vedle nádoby ukládat jen v krajním případě. Především žádáme
občany o zmenšení objemu odkládaného odpadu sešlápnutím PET lahví, kelímků, krabic od mléka a jiných
plastových nádob; složením, sešlapáním nebo rozřezáním papírových krabic, kartonů a obalů. Staré spotřebiče,
i ty drobné (jako je například vysavač na fotografii) je možné odvézt po domluvě se starostou nebo obecními
zaměstnanci. Objemný a nebezpečný odpad je svážen dvakrát ročně přímo v obci a mimo tyto svozy není možné
jej ukládat ke kontejnerům na tříděný odpad, ale je nutné jej odvézt na některý ze sběrných dvorů v nejbližším
okolí např. do Benešova, a to na vlastní náklady. Zároveň žádáme občany o udržování pořádku u kontejnerů, je
to vizitka každého z nás, kterou mimochodem často na obalových materiálech zanecháváte v podobě dodací
adresy a my se tak dozvíme, kdo odpad netřídí, třídí špatně nebo nedokáže sešlápnout a vložit do nádoby k tomu
určené.

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce stanovuje shromažďování
odpadu do sběrných nádob k tomu určených nikoliv mimo ně. Zvažujeme navýšení četnosti svozů tříděného
odpadu nebo zavedení pytlového svozu plastů a papíru. Stává se, že odpad zde odkládají i cizí osoby bez trvalého
pobytu v obci či vlastnictví rekreačního objektu na území obce, které svým jednáním porušují zákon o odpadech,
což bohužel nedokážeme ovlivnit. Takový případ se dá řešit, pokud by se podařilo toto jednání zdokumentovat
a nahlásit. I z tohoto důvodu uvažujeme o umístění foto pastí, abychom monitorovali porušování vyhlášky.
Žádáme místní obyvatele a rekreanty o dodržování vyhlášky včetně správného třídění odpadu. Doba i zákon o
odpadech se mění a čeká nás nejen zdražování těchto služeb, ale i změna stanovení úhrady od občanů i změna
obecního systému od roku 2022, kterou budeme muset v průběhu tohoto roku řešit přípravou nových vyhlášek.
Odpad se nově bude vážit pomocí váhy umístěné na svozovém voze. Obce budou muset snižovat množství podílu
komunálního odpadu a více třídit, neboť cena za uložení směsného komunálního odpadu se enormně zvyšuje.
Poplatek za skládkování se bude zvyšovat postupně a to ze současných 500 Kč za tunu až na 1850 Kč za tunu v
roce 2030. Požadovaná míra třídění také poroste až na 70 % v roce 2035. To znamená třídit ve srovnání s dnešním
stavem téměř dvakrát tolik! A pokud obec tyto požadavky plnit nebude, bude ji moci Inspekce životního prostředí
udělit pokutu až do výše 0,5 mil Kč ročně.
Bohuslav Kovář, starosta obce

ZE ŠKOLY
Koronavir byl…je …a bude asi dál…
Chtěla jsem napsat nějaké pozitivní motto – např: i když nás dnes karanténa tíží, cítím v kostech, že lepší dny se blíží…,
ale trochu ztrácím odvahu, abychom se zbytečně moc netěšili.
Školy budou téměř rok zavřené a byť se všemožně snažíme, děti už jsou přesycené od distanční výuky, domácí izolace a
on-line prostředí. Chtějí se setkávat, dotýkat se, povídat si, UČIT SE. Když nad tím přemýšlím, je to obrovský posun
v myšlení dětí – chtějí se učit ve škole, být si nablízku a používat pomůcky, tabule, knihy, taháky – prostě normální výuku.
Vůbec se jim nedivím. Ani pro nás, pedagogy, není toto prostředí komfortní. Při on-line výuce koukáte do obrazovky, vidíte
rozcuchané hlavy – mnohdy ještě v pyžamu - další snídají, svačí, hrají si s domácími mazlíčky, sourozenci a do toho se
snažíte jim vštípit nějaké vědomosti, byť cítíte, že z jejich plochých pohledů těžko poznáte, jak moc se vám to daří. Chybí
ta interaktivní komunikace. Ve třídě ihned poznáte, když někdo je duchem mimo, když si pod lavicí hraje s mobilem, když
odejde na wc…. Při distanční výuce toto vůbec nepostřehnete, jen doufáte, že spojení vydrží a vy děti alespoň na chvíli
vidíte a slyšíte. Tak málo po nich chceme – jen připojení 
Snad už v březnu by mělo být částečné rozvolnění žáků do škol, ale, nemá cenu příliš plánovat, neboť každý týden je jiný.
Já jen vím, že tento stav je apatický a děti už ztratily motivaci. Je tak složité, donutit „deváťáky“, aby se připravovali na
přijímací testy – vždy se to procvičovalo a pilovalo ve škole, byl to určitý stres s troškou adrenalinu, kolektivní pospolitosti,
který tyto žáky popoháněl v aktivitách, přípravě a snaze, podat co nejlepší výkon. Dnes mám pocit, že je jim všechno
jedno…nějak bylo, nějak bude, hlavně ať přežijí. Chybí jim radost a ta pospolitost.
Tato doba je náročná nejen pro děti, ale pro nás pro všechny. Jakkoliv má člověk staré tělo a někdy i mozek, tak jeho city
jsou mladě křehké, což je jediná deviza, která nás chrání před totálním vyhořením. Věřím, že s přibývajícími paprsky se
nám rozjasní i tvář a my ji nastavíme slunci ………………….. už bez roušky.
Přeji pohodové dny
Mgr. Daniela Kalinová
Za ZŠ a MŠ Chotýšany

Jubilanti roku 2020
Na konec loňského roku bylo plánováno tradiční setkání jubilantů roku
2020, které se bohužel, stejně jako spoustu jiných akcí, neuskutečnilo z důvodu
koronavirových opatření.
Své významné životní jubileum 70., 75. nebo 80. výročí narození v roce 2020
oslavili:
paní Marie Havlíčková z Chotýšan, paní Anna Kahounová z Chotýšan, paní
Marie Hrstková z Městečka, paní Jana Dessová z Chotýšan, paní Ivana
Křepelková z Křemení, paní Miluška Tůmová z Chotýšan, paní Helena
Boušová z Chotýšan, paní Tatjana Kršková z Chotýšan, paní Božena
Holejšovská z Chotýšan, paní Josefina Matoušková z Chotýšan, paní Marie
Hlaváčková z Chotýšan, pan Zdeněk Tůma z Chotýšan, pan Josef Pospíšil z
Městečka, pan Jiří Křepelka z Křemení, pan Stanislav Rálek z Městečka, pan
Vladimír Slanina z Městečka, pan Jaroslav Říha z Křemení a pan František
Sysel z Chotýšan.
Všechny oslavence jsem osobně navštívil, většinu z nich ještě před Vánoci, poblahopřál jim a předal balíček s
kalendářem, poukázkou do místního obchodu a drobností v podobě propisky a nožíku nebo baterky. Přejeme ještě jednou
všem jubilantům vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Chybí nám sice fotografie a zážitek ze
společného setkání, ale o to víc mě potěšily milé reakce a překvapení jubilantů při osobním blahopřání. Děkuji za vřelá
přijetí.
Bohuslav Kovář, starosta obce

BOBR EVROPSKÝ
V NAŠEM ÚZEMÍ VS. ČLOVĚK
Bobr evropský je chráněným druhem živočicha, který jednoznačně
historicky patří do naší fauny. Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §48 odst. 2 písm. b/ a dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny je bobr evropský zařazen mezi druhy
silně ohrožené a je zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských
společenství.

Na území obce Chotýšany se již několik let tento savec vyskytuje v povodí
Chotýšanky v místní části Městečko a před nedávnem migroval po toku
směrem k místní části Pařezí, kde se také usadil.
Na základě podnětu z ČIŽP bylo zjištěno, že se někdo pokouší rozebírat
bobří „hrad“, chcete-li sídlo, které si tento chráněný živočich buduje.
V blízkém okolí jeho výskytu na Pařezí se nenachází žádná nemovitost,
kterou by v současné době přímo ohrožoval, proto neznáme příčinu tohoto
jednání.

UPOZORNĚNÍ !!!
Dle § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
je zakázáno jej rušit a ničit jeho sídla:
§ 50
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých
vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla
a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat
nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat
jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet,
chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje
nebo výměny.

Každý, kdo svým jednáním zákon porušuje se vystavuje trestnímu stíhání
za porušení tohoto zákona. Upozorňujeme proto, aby se občané vyvarovali
jakémukoliv zásahu do bobřích hrází a jimy budovaných sídel na území
obce Chotýšany. Zaměstnanci Povodí Vltavy jako správci vodního toku
Chotýšanky, monitorují dění kolem toku včetně míst, kde se bobr
vyskytuje.
Obec Chotýšany

Usnesení č. 10
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 26. 11. 2020 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) revokuje
a) usnesení č. 9/2020 bod 1) e) ze dne 5.11.2020
2) schvaluje
a) poskytnutí příspěvku Posázaví o.p.s. ve výši 30,- Kč/1 obyvatele
b) rozpočtové opatření č. 5
c) aby se obec finančně podílela na vybudování budoucí veřejné infrastruktury v rámci Územní studie Křemení
- Chotýšany
3) pověřuje
a) starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku Posázaví o.p.s.
b) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
c) starostu podpisem smlouvy na obnovu projektu revitalizace rybníku Ovčínek v Městečku
d) starostu podpisem smlouvy na zajištění geoportálu pro obec - Gobec mapy na klíč - internetového mapového
serveru
e) místostarostku zajištěním výměny dvou sloupů pro umístění radarů na Křemení
f) starostu podpisem smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc. č. 701/11 a 701/12 v k.ú. Městečko
u Chotýšan Osadnímu výboru Albatros na 10 let s nájemným 1.000,- Kč/rok
g) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
h) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
i) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
j) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
k) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
l) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
m) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
n) starostu vyvěšením nového řádu pohřebiště obce Chotýšany
o) místostarostku vypracováním nových smluv ohledně pohřebiště obce Chotýšany
p) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nástupiště Křemení“
q) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Výměna střešní krytiny
společenského sálu Chotýšany“
4) bere na vědomí
a) zprávy z mikroregionu CHOPOS
b) Územní studii Křemení – Chotýšany

Usnesení č. 11
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 17. 12. 2020 od 1900 hodin

Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a) schodkový obecní rozpočet na rok 2021, s tím, že schodek bude hrazen z přebytku roku 2020 a z úvěru a
dále s úpravou položky 5329 paragrafu 2221 Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú.j.n. (Benebus) ze 142
100,- Kč na 143 325,- Kč a položky 5222 paragrafu 3399 Neinvestiční dotace občanským sdružením ze 130
000,- na 135 000,- Kč
b) navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na 800,- Kč od 1.1.2021
c) novou vyhlášku o místním poplatku OZV č. 7/2020 s účinností od 1.1.2021
d) prominutí nájemného za kadeřnictví a kosmetiku v budově obecního úřadu za říjen a listopad 2020 z důvodu
uzavření v době nouzového stavu
e) prodloužení pracovní smlouvy zaměstnankyni paní Ž. od 1.1.2021 do 31.12.2021
f) poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč ČESYK z.s. – sportovně-cyklistický oddíl BB Racing
g) rozpočtové opatření č. 6
2) neschvaluje
a) poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení hasičů Benešov – příspěvek projedná SDH Chotýšany
3) pověřuje
a) starostu podpisem prodloužení pracovní smlouvy s paní Ž. od 1.1.2021 do 31.12.2021
b) starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku

c) místostarostku zajištěním výměny dvou sloupů pro umístění radarů na Křemení
d) starostu podpisem smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc. č. 701/11 a 701/12 v k.ú. Městečko
u Chotýšan Osadnímu výboru Albatros na 10 let s nájemným 1.000,- Kč/rok
e) starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
f) starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
g) místostarostku jednáním s Policií ČR ohledně úsekového měření rychlosti v částech obce Křemení,
Chotýška a jednáním s Městem Benešov, odbor dopravy a správní odbor
h) starostu provést místní šetření k žádosti o směnu obecních pozemků 703/5 a 703/7 v k. ú. Městečko u
Chotýšan
i) starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
j) starostu zajištěním geometrického plánu ke směně části pozemku č. 259/2 v Městečku
k) starostu zakonzervováním studny na obecním pozemku parc. č. 1452
l) starostu vyvěšením nového řádu pohřebiště obce Chotýšany
m) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nástupiště Křemení“
n) starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Výměna střešní krytiny
společenského sálu Chotýšany“
4) bere na vědomí
a) informace k opravě komunikace na Chotýšce
b) inventarizaci majetku obce za rok 2020
Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 4. 3. 2021 od 1900 hodin.
Se smutkem vzpomínáme, že dne 3. 11. 2020 zemřel významný botanik a držitel titulu Blanický rytíř

Doc. RNDr. Václav Zelený CSc.
Touto cestou bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast celé rodině.

Pan docent Zelený byl významnou osobností Podblanicka a velkou část svého života strávil v osadě Pařezí,
odkud jste ho jistě mnozí z Vás znali. V roce 2006 byl oceněn titulem Blanický rytíř za celoživotní dílo, zejména
celoživotní práci v poznávání a ochraně přírodního bohatství a krajiny Podblanicka, za bohatou výchovnou,
osvětovou a publikační činnost. Mimo jiné je autorem publikace „Chráněné a méně známé rostliny
Podblanicka“, spoluautorem knihy „Zámecké parky a stromy Podblanicka“ a napsal mnoho příspěvků do
přírodovědeckých časopisů a vlastivědných sborníků.
Vzpomeňme na něj nejen jako na botanika, odborníka a vědce, s vděčností za jeho práci a publikační činnost,
kterou obohatil společnost, ale také jako na milého souseda a pracovitého člověka, ochotného poradit, který rád
hrál na kytaru u ohně pro své studenty a přátele. Bezpochyby zanechal významnou stopu nejen v našich srdcích,
ale i v historii naší obce i celého Podblanicka.
za obec Chotýšany
Bohuslav Kovář, starosta

Obecní rozpočet 2021 - Chotýšany
schválený Zastupitelstvem obce dne 17.12.2020, usnesení č. 11/2020
Paragraf Položka
1039
1039
2212
2212
2212
3900

5169

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

6121
5169
6121

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

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
5154
5139
5169
6121
5164
6349
5329
6130
5221
6371
5169
5021
5137
5139
5156
6122
5169

Složka

Podsložka

Nákup služeb
Lesní hospodářství
Městečko - nová komunikace
Služby opravy
SILNICE
stavba - rekonstrukce hospody
SPOLKOVÝ DŮM
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 - víceúčelové hřiště
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
Stroje, přístroje a zařízení (vysavač listí)
Nákup služeb
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

rozpočet 2020
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 020 000,00 Kč

108 679,00 Kč
108 679,00 Kč
15 000,00 Kč
3 000,00 Kč
180 000,00 Kč
120 000,00 Kč
35 000,00 Kč
20 000,00 Kč
373 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
350 000,00 Kč
150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 600 000,00 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
105 000,00 Kč
135 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
65 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 175 000,00 Kč
180 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
260 000,00 Kč
30 000,00 Kč
7 127 000,00 Kč
152 698,00 Kč
20 000,00 Kč
14 225,00 Kč
150 000,00 Kč
7 493 923,00 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
50 000,00 Kč
100 000,00 Kč
315 000,00 Kč

skutečnost k
31.10.2020
414 428,00 Kč
279 124,00 Kč
94 649,00 Kč

108 679,00 Kč
16 000,00 Kč
11 363,00 Kč
128 986,00 Kč
25 767,00 Kč
36 424,00 Kč
0,00 Kč
600 000,00 Kč
329 806,00 Kč
103 992,00 Kč
17 141,00 Kč
9 000,00 Kč
13 795,00 Kč
0,00 Kč
305,00 Kč
27 061,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
660,00 Kč
13 265,00 Kč
5 290,00 Kč
400,00 Kč
35 000,00 Kč
-163 953,00 Kč
11 000,00 Kč
158 301,00 Kč
7 031,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-123 703,00 Kč
3 846,00 Kč
42 493,00 Kč
86 631,00 Kč
22 500,00 Kč
8 694 878,00 Kč
152 698,00 Kč
0,00 Kč
14 225,00 Kč
162 726,00 Kč
557 078,00 Kč
5 299,00 Kč
22 099,00 Kč
51 244,00 Kč
36 002,00 Kč
95 590,00 Kč
27 690,00 Kč

návrh rozpočtu
2021
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
143 325,00 Kč
143 325,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
130 000,00 Kč
100 000,00 Kč
36 424,00 Kč
50 000,00 Kč
336 424,00 Kč
1 000 000,00 Kč
350 000,00 Kč
120 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 520 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
28 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
35 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
87 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
135 000,00 Kč
165 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
65 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 215 000,00 Kč
180 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 Kč
260 000,00 Kč
45 000,00 Kč
7 177 000,00 Kč
153 726,00 Kč
0,00 Kč
17 550,00 Kč
150 000,00 Kč
7 543 276,00 Kč
580 000,00 Kč
580 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
60 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
245 000,00 Kč

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

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

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
95 000,00 Kč
861 000,00 Kč
125 000,00 Kč
78 000,00 Kč
0,00 Kč
1 064 000,00 Kč
800 000,00 Kč
30 000,00 Kč
200 000,00 Kč
72 000,00 Kč
3 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
35 000,00 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
1 489 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3 156,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4 877,00 Kč
767 932,00 Kč
107 287,00 Kč
76 115,00 Kč

805 738,00 Kč
7 138,00 Kč
209 747,00 Kč
66 539,00 Kč
1 140,00 Kč
169 765,00 Kč
158 696,00 Kč
92 871,00 Kč
10 702,00 Kč
1 620,00 Kč
30 263,00 Kč
180 207,00 Kč
4 165,00 Kč
237 665,00 Kč
8 544,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
19 000,00 Kč
110,00 Kč

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
95 000,00 Kč
861 000,00 Kč
125 000,00 Kč
78 000,00 Kč
0,00 Kč
1 064 000,00 Kč
850 000,00 Kč
30 000,00 Kč
210 000,00 Kč
80 000,00 Kč
3 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
95 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
35 000,00 Kč
180 000,00 Kč
7 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 652 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

17 927 602,00 Kč 15 098 087,00 Kč 18 635 025,00 Kč
4 400 000,00 Kč
50 000,00 Kč
220 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
2 300 000,00 Kč
760 000,00 Kč
50 000,00 Kč
96 700,00 Kč

4 480 670,00 Kč
21 805,00 Kč
228 030,00 Kč
1 613 847,00 Kč
2 246 276,00 Kč
740 340,00 Kč
63 637,00 Kč
85 580,00 Kč

4 400 000,00 Kč
30 000,00 Kč
200 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
2 300 000,00 Kč
740 000,00 Kč
50 000,00 Kč
102 700,00 Kč

Dotace

Příjmy z místních poplatků

Poplatek za komunální odpady 1340
Poplatek za psy 1341
Ubytovací poplatek 1342

538 500,00 Kč
12 000,00 Kč
30 000,00 Kč

533 788,00 Kč
11 175,00 Kč
53 200,00 Kč

600 000,00 Kč
11 000,00 Kč
40 000,00 Kč

Ostatní příjmy

Správní poplatky 1361
Za tříděný odpad 3722 2111
Za prodej pozemků 3639 3111
Za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111
Smlouva - BES 3639 2131
Nájem - kadeřnictví + ostatní 3639 2132
Za hřbitov 3632 2111
Za vodu 2310 2111
Úroky 6310 2141

2 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
200 000,00 Kč
340 000,00 Kč
15 000,00 Kč
2 000,00 Kč
255 000,00 Kč
1 500,00 Kč

300,00 Kč
93 048,00 Kč
72 300,00 Kč
455 171,00 Kč
0,00 Kč
4 000,00 Kč
1 000,00 Kč
233 097,00 Kč
951,00 Kč

2 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
340 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
235 000,00 Kč
1 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM
8124

splátka úvěru (vodovod, škola)

8115

přebytek/schodek

11 332 700,00 Kč 10 938 215,00 Kč 11 063 700,00 Kč
828 000,00 Kč

1 662 000,00 Kč

-6 594 902,00 Kč

-7 571 325,00 Kč

Schodek bude hrazen z přebytku z roku 2020 a čerpáním úvěru
Závaznými ukazateli rozpočtu budou paragrafy.
Schválený rozpočet je uveřejněn v elektronické podobě na http://www.chotysany.cz/urad-obce/uredni-deska/, v záložce Rozpočty, výhledy, rozpočtová
opatření a závěrečné účty a do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Chotýšany, Chotýšany 54 v úředních hodinách.

Josef Šimek - Chotýšanská kronika – část III.
Obec Chotýšany: Poměry hospodářské – JZD - Řemesla, obchody, živnosti. /15./
Z velké části byl rozparcelován i velkostatek Chotýšany, majitel to hrabě ze Šternberka a značná část panských pozemků
byla rozdělena mezi domkáře, chalupníky, malozemědělce a ty, kteří podle zákona o pozemkové reformě měli na půdu
nárok. Parcelaci velkostatku prováděla Obvodová úřadovna Státního pozemkového úřadu v Praze, přídělový komisař
v Benešově - technická kancelář Ing. Jan Paris, úřadující autoritativní civilní geometr a přísežný znalec Vlašimi.
Z chotýšanských uchazečů dostal každý tolik, o kolik měl zájem. Celkem bylo rozparcelováno od velkostatku
Chotýšany 82 hektarů, 33 arů a 71 čtverečních metrů polí a luk.
Náš kraj náleží k oblasti obilnářsko-bramborářské. Pěstuje se tu hodně brambor, které se v našem kraji začaly
pěstovat asi v letech 1800-1810, a to na hradě Líšně u Bystřice, kde žili tenkrát řádoví bratři „Servité“.
Pšenice se u nás, aspoň v dřívějších letech moc nesela, nesvědčí jí vyšší nadmořská poloha a nepříznivé vlivy
povětrnostní. Zato svědčí u nás ovsu a žitu. Len se pěstoval velmi málo, mnohem méně než dříve. Zaniklo domácí
tkalcovství, tovární průmysl tkalcovský nevyrostl
a nikde v okolí a nikde v okolí se neujal, a tak lidé
potom přestali len pěstovat. Cukrovky neboli cukrové
řepy se tu pěstovalo také málo. Jedině v letech
I. světové války nájemce dvora Ing. Svoboda začal
cukrovku pěstovat, ale stejně se tu neujala. Hospodáři
v tom žádný velký užitek neviděli a také se z toho
důvodu, že tu nebyla pro ni ani půda a také že dala
hodně práce.
Ve starých dobách se v našem kraji pěstoval
i chmel, kterému se zde ale valně nedařilo. Nebyla mu
věnována ani náležitá pozornost, proto ubývalo
chmelnic a s nimi i pivovarů.
Pohled na areál družstevního lihovaru z okna chotýšanského
zámku za posledního majitele Otty Langhammera
v letech 1937 – 45.

V těch časech byly v našem kraji pivovary v Postupicích,
ve Vlašimi, v Divišově, v Benešově, ve Střížkově a v Chotýšanech.
Zde nejvíce a nejlépe prosperoval za sládka Leopolda Šmilauera.
Brambory se zpracovávaly v lihovaře, který byl u nás založen
v roce 1874. V roce 1930 se z něho stal zemědělský družstevní lihovar.
Způsob obdělávání půdy u nás byl ještě donedávna dosti
jednoduchý. Ještě před několika desítkami let se selo převážně ručně.
Stroje, tak zvané sečky měli u nás jen asi čtyři hospodáři ti větší,
z těch menších nikdo. K orání používalo se dříve jen ruchadel,
ke zkypření půdy železných, mnohde ještě i dřevěných bran, háků apod.
Postupem doby hlavně pak po I. světové válce zaváděli hospodáři
hodně dvojáky, trojáky, kterých se užívalo hlavně k podmítání strnisek
a k mělčí orbě. Do nedávné doby se také ještě hodně sekalo ručně,
zvláště na lukách, ve žních pak hrabicemi nebo tak zvanými
plácačkami, to když obilí hodně polehlo. Asi dva nebo tři ti větší
Takto sklízí Jan Štěpánek z Pařezí svoje pole
hospodáři měli sice také sekačku, ale s tou se také s ohledem na
zvané „Na Hadíku“ v letech 1944 - 46.
rozdrobenost polí nedalo všude sekat. Snad nejdéle zůstávali naši
hospodáři při starém způsobu práce při mlácení a čistění obilí. Je pravda, že od té doby, co je ve vsi zavedena elektrika
mlátilo se snad ve všech staveních na elektrický pohon. Ale jsou u nás ještě pamětníci těch dob, kdy se celá úroda musela
vymlátit na ruční, byť i bubnové mlátičce. Z těchto mlátiček nebylo ovšem obilí ještě čisté, to se muselo teprve čistit,
a to na větrných mlýnkách rovněž ručně obsluhovaných.
Psáno v letech 1950 až 1958 doplněno 1963 – 1965 - Josef Šimek /upraveno/
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