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Vážení spoluobčané,
v dalším čísle Chotýšanských novin Vám přinášíme
informace z obce.
Zatímco jsme očekávali konec pandemie covidu, která
sužovala většinu světa a těšili se na „normální život“,
dočkali jsme se války na Ukrajině, která se vkradla
stejně rychle a zasáhla miliony lidí tím nejhorším
způsobem, ohrožuje Evropu a ovlivňuje svět. Trpí a
umírají nevinní lidé. Všichni stále doufají v mírové
řešení celé situace a snaží se Ukrajině pomáhat
finančně i materiálně. Obec také připravuje materiální
sbírku na pomoc Ukrajině nebo uprchlíkům. Pokud
bychom se ocitli ve stejné situaci, jistě bychom
takovou pomoc také ocenili.
Zastupitelstvo na svém zasedání 16.12.2021 schválilo
Rozpočet obce na rok 2022 a Střednědobý výhled
rozpočtu na rok 2023 – 2027, prodloužení pracovních
smluv tří zaměstnanců obecního úřadu na dobu
neurčitou, dodatek ke Smlouvě na zajištění odvozu a
uložení tuhého komunálního odpadu se společností
AVE a zastupitelé byli seznámeni s výsledkem
předběžného přezkoumání hospodaření obce. Byl také
projednán a schválen způsob financování radarů, které
budou zhruba v květnu instalovány na Křemení, a to
bezplatné umístění s možností poskytnutí příspěvku
na bezpečnost jednou ročně od Města Benešov. Dále
bylo schváleno pořízení elektronické úřední desky,
která bude umístěna na budově obecního úřadu
31.3.2022 a měla by zpřehlednit, usnadnit a zajistit
dostatek místa pro vyvěšované dokumenty. Úřední
deska bude mít dotykový displej, díky kterému bude
snadno ovladatelná a bude možné například
přibližovat dokumenty pro lepší čtení. Zastupitelé také
schválili cenu vodného na rok 2022, která bude činit
po posledním odečtu na přelomu března a dubna
34,50/m3 + fixní složka 650,- Kč/přípojku/rok.
Na dalším zasedání zastupitelstva dne 27.1.2022 byl
schválen podpis Memoranda o partnerství a spolupráci
při systémovém řešení odpadového hospodářství obce
Chotýšany mezi obcí, AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. a Elektrárnou Opatovice, a.s.
Předmětem tohoto memoranda je vzájemná podpora,
partnerská spolupráce účastníků memoranda a
pravidelné vzájemné informování o aktuálním stavu
příprav projektu ZEVO.
Starosta informoval zastupitele, že došlo k odcizení
dvou solárních svítidel u autobusové zastávky
v Městečku a není možná jejich náhrada z pojištění
majetku obce, proto bylo schváleno pořízení nových
solárních svítidel z důvodu zajištění dostatečného
osvětlení a bezpečnosti autobusových zastávek.

Dne 24.2.2022 zastupitelstvo schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy s městem Benešov o výkonu
úkolů podle zákona o obecní policii, směřující
k zajištění radarů na Křemení. Starosta informoval
zastupitele, že po krachu dodavatele elektřiny
BOHEMIA ENERGY přešlo účtování elektřiny obci
pod poslední instanci ČEZ Distribuce a.s. a enormně
se zvýšily ceny. Po jednání s ČEZ obdržela obec
cenovou nabídku na dodávku elektřiny pro
podnikatele od ČEZ ESCO, naceněnou v závislosti na
době trvání dodávky elektřiny. Vzhledem k aktuálním
cenám energií zvažujeme pořízení fotovoltaických
panelů na obecní budovy, na které bude možné získat
dotaci.
Obec po schválení Krajským úřadem Středočeského
kraje uzavřela Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování
úkolů podle zákona o obecní policii s městem
Benešov, a to za účelem zpracování záznamů
z technického zařízení pro „Měření úsekové rychlosti“
na Křemení. Zařízení na měření rychlosti bude na
Křemení instalováno koncem dubna nebo začátkem
května. Vzhledem k umístění přechodu pro chodce u
nově vybudovaného autobusového nástupiště zde
musela být rychlost upravena na 50 km/h, kterou je
třeba dodržovat, pokud se řidiči chtějí vyhnout
případné pokutě.
Probíhá příprava jubilejních 10. Chotýšanských
slavností s bohatým programem, které by se měly
konat 23.7.2022, doufejme, že bez větších omezení.
Uvítáme pomoc dobrovolníků s přípravami zejména
den před, v den slavností a den po při úklidu, stačí se
přihlásit Majdě Čejkové nebo sledovat facebookové a
webové stránky obce s informacemi.
Přeji Vám krásné a klidné prožití velikonočních
svátků, dětem bohatou pomlázku a prosluněné
nadcházející jarní dny.
Bohuslav Kovář

ZE ŠKOLY
Jaro ve škole
Radost z toho, že došlo ke zrušení většiny covidových opatření vystřídaly děsivé události posledních dní, které jsou těžko
pochopitelné pro nás, dospělé, natož pro děti. Našim cílem není komentovat, proč k válce došlo, komentovat okolnosti,
ale snažíme se v dětech nastolit klid a pocit bezpečí. Škola by měla být místem setkávání a spolupráce, mělo by to být
bezpečné místo, kde budou děti dostávat kvalitní vědomosti a prostor pro vytváření sociálních vztahů.
Pracujeme i na programech, které jsou potřebné pro prevenci v oblasti šikany, kyberšikany a podpory třídních kolektivů.
Peer program a Magdalena o.p.s. nám v průběhu února 2022 připravily lekce, které významně monitorují stav žáků po
dlouhém netypickém období covidu a distanční výuky.
Velký ohlas měla i březnová beseda pro 5. – 9. ročník, kde evangelický kněz Daniel Hottmar, který je na invalidním
vozíku, velmi otevřeně, upřímně a s nadhledem vyprávěl o životě, hodnotách, postoji a síle lidského ducha. Myslím si, že
zvláště deváťáci potřebovali slyšet tato slova. Čekají je přijímací testy na střední školy a pod psychickým tlakem mají
pocit, že když zklamou, bude to tragédie. Tváří v tvář viděli, že tragédií nemusí být ani obrna.
13. 4. 2022 od 15.00 do 18.00 nás čeká zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/23. Již teď víme, že nemáme ani
jediné místo volné. Je to pro nás obrovská pocta, ale zároveň i zodpovědnost. S velkou úctou přistupujeme k naplnění
všech očekávání, které se k prvňáčkům připisují.
5. 5. 2022 se uskuteční zápis do mateřské školy od 14.30 do 16.30. Včas vyvěsíme potřebné informace na webové
stránky, každopádně po velkém odlivu předškoláčků do první třídy bude 18 míst volných pro přijetí nových dětí.
Určitě stojí za zmínku, že lesopark u školy – aneb školní zahrada – se začíná proměňovat v útulné a bezpečné prostředí,
které dětem dá spoustu podnětů pro zkoumání a zábavu. Během jarních měsíců zde přibyde přírodní jezírko, chýše,
naučné a interaktivní tabule, záhony, zvukové prvky. Věřím, že to bude podnětné místo pro všechny. Vše je z dotace
MŽP, kterou jsme získali.
Ostatní informace se dočtete v dalším čísle Zpravodaje…….
Život je první dar, láska je druhý a porozumění třetí. Naslouchejte si, rozumějte si a opatrujte se…..
Mgr. Daniela Kalinová
ZŠ a MŠ Chotýšany

Chotýšanské děti se zajímají o svět
Jen zapálený může zapalovat, ví asi každý, kdo byť jen uvažoval o
pedagogické práci. A nadšením pro vzdělání rozhodně planou
pedagogové a děti ze ZŠ Chotýšany. Pozvali si do tříd v lednu dva
zoology - ochranáře, kteří velkou část roku tráví obvykle v
asijských tropech. Vědí totiž moc dobře, že žádná reportáž nebo
článek nedovedou nahradit osobní setkání a vyprávění lidí, kteří
usilují o to, aby svět dětí našich dětí nebyl ochuzený o korálové
útesy, mořské želvy nebo o sympatické primáty outloně. Je
možné, že vám po návratu ze školy děti samy vyprávěly, i tak
bychom zde rádi stručně shrnuli, o čem byla na besedách ve vaší
škole řeč. Ukázalo se totiž, že chotýšanským dětem na přírodě
záleží.
František Příbrský je zakladatelem a ředitelem The Kukang
Rescue Program, jehož cílem je redukce nelegálního obchodu s
divokými zvířaty, především pak s ohroženým outloni na Sumatře. Prozradil nám, že paní učitelka si s dětmi před
přednáškou na téma již vyprávěla. Díky tomu měly děti mnoho věcných a zajímavých otázek a z přednášky se stala
částečně diskuze oceněná indonéskými mincemi. Čtvrté, sedmé, osmé a deváté třídě vyprávěla Adéla Hemelíková,
odbornice na mořské ekosystémy, která strávila mnoho času v Indonésii, kde byla součástí projektu Korálová školka a
vedla osvětovou činnost s bývalými pytláky želvích vajec. Nyní se zaměřuje na obchod se želvovinou a výzkum karet
pravých. O tom všem vyprávěla dětem, které se nejvíce zajímaly o anatomii želvího krunýře a o to, jak mohou ony samy
pomoci chránit želvy. Mimo jiné se také ptaly, jak se žije na neobydleném ostrově v tropech. No řekněte, kdo jiný jim
mohl podat erudovanější odpovědi, než terénní zoologové?
Odborníky besedovat do škol vysílá Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), která se snaží pomáhat jejich
záslužným projektům dosáhnout vytyčených cílů. Společným cílem všech je samozřejmě povědomí veřejnosti o
problémech, kterým se věnují. Pokud by vás zajímaly další informace můžete se podívat na nabídku na stránkách
www.ccbc.cz, anebo rovnou kontaktovat koordinátorku CCBC do škol, Alenu Rokovou, na e-mailové adrese
alena.rokova@ccbc.cz nebo na telefonním čísle 724 770 980.

Jubilanti roku 2021
Bohužel ani koncem loňského roku se z důvodu coronavirové
situace nekonalo tradiční setkání jubilantů
Své významné životní jubileum 70., 75., 80., 85. a dokonce jedno 90.
výročí narození v roce 2021 oslavili:
paní Jana Toulová z Městečka, paní Marie Syslová z Chotýšan, paní
Jaroslava Hanibalová z Křemení, paní Jaroslava Kuthanová z Křemení,
paní Irena Toušková z Chotýšan, paní Alena Štecherová z Křemení, paní
Eva Tůmová z Chotýšan, pan František Hrstka z Městečka, pan Jan Kozák
z Městečka a pan Vladimír Švarc z Chotýšan.
Všechny oslavence jsem osobně navštívil ještě před Vánoci,
poblahopřál jim a předal balíček s kalendářem, poukázkou do místního
obchodu a drobnými dárky. Jménem Obce Chotýšany a všech zastupitelů
přejeme ještě jednou všem jubilantům vše nejlepší, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Doufám, že v letošním roce se nám již podaří setkání
uskutečnit, protože není nad to se setkat a popovídat si s kamarády a
známými.
Bohuslav Kovář, starosta obce

Adventní koncert
Těsně před Vánoci, v neděli 19.12.2021 se po roční pauze uskutečnil adventní koncert v kostele sv. Havla
v Chotýšanech. Vánoční náladu přineslo mezi návštěvníky hudební seskupení Prskavka a bylo to po dlouhé době
různých nařízení a zákazů krásné zpestření. Kostel byl zaplněný, atmosféra sváteční a lidé odcházeli spokojení.
Tradiční občerstvení se svařeným vínem před kostelem se tentokrát nekonalo. Všem děkujeme za účast a dobrovolné
vstupné, které bylo použito na provoz místního kostela. Doufám, že v letošním roce se koncert uskuteční bez
omezení.
Bohuslav Kovář, starosta obce

Uzlování mladých hasičů SDH Chotýšany
V sobotu 8. ledna 2022 se mladí
hasiči z Chotýšan zúčastnili II. ročníku
okresního kola uzlové štafety v Ostředku.
Akce se bohužel konala ve vnitřních
prostorech v době platnosti přísnějších
protikoronavirových vládních nařízení, a tak
byly všudypřítomné roušky a jiná opatření. To
soutěžící neodradilo a disciplinovaně vše
zvládli. Soutěžila vždy dvě družstva po pěti
členech najednou a formou štafety na
připraveném stojanu uvazovali tesařský uzel,
lodní smyčku, zkracovačku, plochou spojku a
na zemi úvaz na proudnici. Každé družstvo
mělo dva pokusy. V soutěži jde nejen o
rychlost, ale i správné uvázání uzlů, neboť za
každý chybně uvázaný uzel se z času odečítá
30 sekund. Soutěžící si na startovní čáře
vylosují každý jeden uzel a seřadí se dle
pořadí daného uzly na stojanu. Chotýšanští
hasiči se umístili na krásném 4. místě a
odcházeli ověnčeni medailemi. Děkujeme
organizátorům, rodičům mladých hasičů, a
hlavně samotným dětem, které s nadšením
absolvovaly úžasnou soutěž v době, kdy se
akce spíše ruší. Všichni jsme si to náramně
užili, a proto to děláme
Jana Kovářová, za kolektiv mladých hasičů

Ohlédnutí za plesem ČČK a Biatlonu Chotýšany
Dne 5.2.2022 se konal ples spolků ČČK a Biatlonu v
prostorách Green Valley. Po dvou letech různých omezení
jsme se mohli cítit svobodně a zábavu si naplno užít.
Poděkování patří zejména spolku ČČK, který plně
podpořil myšlenku na společný ples, na nestandardním
místě. Resort Green Valley byl však vybrán velmi pečlivě.
Prostory byly v den plesu perfektně připraveny, na stole
čekalo na hosty malé občerstvení a opodál zářila
připravená tombola. Hudební zábavu zajistilo duo
Ševidová, Kopecký. Jde o osvědčené duo, hrající již na
našem třetím společném plese. Ač se někomu mohlo zdát,
že jde o zbytečný risk, vše bylo promyšleno. Datum konání
akce bylo možné přesunout na dva další termíny, na stejné
místo a se stejnou kapelou.
Věřím, že si všichni užili toto společenské setkání tak, jako
jsem si jej užil já. Tímto Vás zvu na příští ročník
společného plesu ČČK a BK Chotýšany.
Ještě se sluší poděkování všem, kteří se podíleli na
organizaci a všem za dary do tomboly. Děkujeme.
Krásné slunné dny, Michal Bula – biatlon Chotýšany.

Pozvánka na Bazárek u hasičské nádrže v Chotýšanech
Vážení Chotýšáci,
srdečně Vás zveme na Bazárek k hasičské nádrži
v Chotýšanech. Termín konání je v sobotu 21. května 2022, od
10hodin.
Na místě můžete směnit, prodat vaše domácí výrobky, oblečení,
dětské hračky a další.
Místa pro Vás budou připravena, celá akce je bez finančního
nároku pořadatelů.
S přáním krásného dne,
Michal Bula
Biatlon Chotýšany
Foto: Bazárek září 2021

Maškarní průvod v Chotýšanech dne 19. února 2022
Již po dvou letech, což byla poslední naše hromadná akce před dobou covidovou, jsme opět navázali na tradici masopustního veselí.
Vše započalo naplánovaným srazem masopustních maškar všech věkových kategorií ve 14,oo hodin před
obecním úřadem. Tam všechny účastníky přivítal pan starosta Bohuslav Kovář, který předal symbolický zlatý klíč a
svolení k obchůzce masek vesnicí hlavnímu vůdci průvodu – „laufrovi“, který za maškary skládá slib, že se budou chovat
slušně, nebudou ničit soukromý a obecní majetek a jinak škodit a jehož role se tentokrát ujala Majda Čejková.
Do maškarního průvodu se zapojily tyto masky – kobyla, medvědi, smrtky, zdravotnice, žid, nevěsta se ženichem,
cikánka, čarodějnice a ženštiny různě oděné, různé masky všelijakých zvířat a spousta dalších. Z masopustních tradičních
masek letos chyběla jen bába s nůší, slaměný, kominík apod., což by mohla být výzva pro příští rok.
Bujarou obchůzku vesnicí, kterou vedl za doprovodu rázné hudby již zmíněný „laufr“ zaběhlou trasou, vyzývajíc
obyvatele k tanci. Nejdříve se šlo k bytovkám ZD, pak celou obcí až na Chotýšku, odtud zpět k obchodu, odkud se
odbočilo uličkou kolem Marešů a po hrázi Prostředního rybníka na nové sídliště. Pak už následovala cesta na náves
a před hostinec Na Kopečku, kde probíhala smrtkou poprava kobyly a zpětné oživení zdravotnicí. Poté následovalo
hromadné focení masek.
Vyvrcholením masopustu pokračovala závěrečná veselice s tancem, o kterou se postarala u nás už podruhé
dvojice hudebníků kapely Re-flex z Kácova pod vedením Martina Zemana při hře na heligón a s bubeníkem Vítkem
Hromasem, kteří doprovázeli maškarní průvod celou obcí.
Veselice se odehrávala v příjemně vyhřátém salónku hostince Na Kopečku, kde nám připravila paní hostinská
výborný gulášek a něco dobrého k pití, za což jim veliké díky! Kromě toho děkujeme Obecnímu úřadu za finanční
podporu této akce, všem maskám za hojnou účast, místním obyvatelům za příspěvky na hudbu do kasičky a přichystané
skvělé občerstvení. A pokud situace příští rok k zachování této tradice opět dovolí, tak nám zachovejte přízeň!
Za Sdružení přátel Chotýšan Miroslav Švarc

Foto: Miroslav Švarc / pro nesmyslné nařízení evropské unie další fotografie
na internetové stránce fotogalerie obce Chotýšany nebudou!

SDH Chotýšany
pořádá v pátek 22. dubna 2022 od 19:00 hodin
v hostinci Na Kopečku
XI. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KAPELNÍKY
JÁRU SYSLA A JOSEFA NĚMCE
Sejdou se zde muzikanti bývalé kapely. Přijďte si zavzpomínat a poslechnout
dobrou
dechovku.
Nové výdejní místo Zásilkovny
v Chotýšanech
Od 28.3.2022 je nově v provozu výdejní místo
Zásilkovny umístěné u pošty v Chotýšanech,
které bude sloužit jako doplňková služba pro
vyzvednutí zásilek. Přesouvá se tak blíže lidem
i v menších obcích nejen ve městech a každý
si může zásilku vyzvednout pohodlně jen
s pomocí mobilního telefonu v podstatě
kdykoliv.
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být
jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr.
Zásilku si vyzvednete, když máte čas.
▪ nonstop provoz - je k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu
▪ bezkontaktní výdej - nejen v době
covidové oceníte, že si můžete
vyzvednout zásilku bez kontaktu s
cizím člověkem
▪ Z-BOX je eko - vyžaduje jen minimum
elektřiny a je napájen solárními panely

K otevření Z-BOXu stačí mobilní aplikace
Zásilkovna.
Po příchodu k Z-BOXu se aplikace automaticky
spáruje s vaší schránkou. Pomocí tlačítka v
detailu zásilky ji otevřete. Pak už stačí jen
vyzvednout zásilku a zavřít schránku. Zásilku na
dobírku pomocí aplikace i zaplatíte, a pokud se
vám nehodí datum vyzvednutí, můžete si přes
aplikaci prodloužit úložní dobu.
zdroj: https://www.zasilkovna.cz/zbox

INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA VLAŠIMSKU A V OBLASTI
POSÁZAVÍ OD 1. 4. 2022
Od pátku 1. 4. 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a
autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese Benešov. V této fázi integrace budou
již zaintegrovány všechny obce v celém tomto okrese. Konkrétně se jedná o všechny obce v oblasti obce s rozšířenou
působností Vlašim, včetně mikroregionů Želivka a CHOPOS. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky
v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření
nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi
autobusy v nových přestupních uzlech.
V případě jakýchkoliv připomínek je doporučeno obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou
jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření
Středočeského kraje integraci připravuje.
Na obecním úřadu v Chotýšanech je k dispozici několik výtisků nových brožur s informacemi, přehledem změn a
novými jízdními řády od 1.4.2022. V případě zájmu je možné brožuru v úředních hodinách zdarma získat do
vyčerpání zásob.
Samotná integrace veřejné dopravy je společný zájem Prahy a Středočeského kraje i jejich obyvatel. Koordinované
a integrované řešení dopravní obsluhy přináší nejen lepší dopravní obsluhu, ale také efektivnější využití financí
objednavatelů. V současné době existují na území Prahy a Středočeského kraje následující oddělené, navzájem
souběžné dopravní systémy: Pražská integrovaná doprava (PID), Středočeská integrovaná doprava
(SID) a nezaintegrované linky.
V rámci integrace dojde k úpravám současných linek a jejich číslování dle systému PID. Zapojení do společného
integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje však přináší také mnoho dalších výhod:
• Při zakoupení předplaceného kupónu na autobusovou dopravu je možné tento kupón využívat na jakékoli
cesty v rámci stejného tarifního pásma, a to nejen autobusem, ale i vlakem.
• Výše popsaná možnost cestování na jednu jízdenku v celém systému PID, do kterého patří vlaky
a příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje a pražská MHD – tato skutečnost v drtivé
většině případů znamená i nižší náklady na cestování.
• Dalším významným bodem je koordinace jízdních řádů autobusů navzájem i autobusů s vlaky (proklady
linek ve společných úsecích a návaznosti v uzlových bodech). Návaznosti jsou vyznačeny v jízdních řádech
a hlídány dispečinkem PID.
• Jednodušší a přehlednější vedení linek a jízdní řády.
• Zlepšení meziregionálního spojení jednotlivých oblastí Středočeského kraje.
• Umožnění nákupu výhodného předplatného jízdného, které je v daných pásmech PID platné na všech
linkách PID všech dopravních prostředků. To není bez integrace často možné, neboť jednotliví dopravci si
navzájem jízdenky neuznávají. Lze tím významně ušetřit zejména při pravidelnějším cestování.
• Jednotné jízdné a tarifní podmínky na všech linkách. Informace o jízdních řádech a tarifu přehledně na
jednom místě na webu dopravního systému: pid.cz.
• Zákaznický servis – kontaktní formulář, sociální sítě, aktuální informace z provozu, informace o polohách
vozidel přehledně na webu (odjezdové tabule).
• Vyšší standardy kvality na čistotu vozidel, chování řidičů a dodržování jízdních řádů –
včetně kontroly standardů.
Jízdenky pro jednotlivou jízdu
Vypočítávání ceny jízdného se bude nově řídit celkovou dobou jízdy cestujícího a počtem projetých pásem po trase
(pásmové zařazení zastávek lze nalézt v jízdním řádu linky). I když bude cestující na své cestě přestupovat, řidič
vystaví vždy celkovou jízdenku do cílové destinace, nehledě na počet přestupů.
Pokud tak například cestující nastoupí v malé obci do autobusu, a bude si přát cestovat do Prahy, sdělí řidiči cestu
z daného pásma do Prahy a její čas. I když potom cestující bude na své cestě přestupovat ve větším městě, mže nyní
využít do Prahy kromě autobusu i vlak. Ten je nyní v ceně lístku, jelikož při cestě nezáleží na typu dopravního
prostředku.
Papírové jízdenky PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID, u průvodčích ve
vlacích PID při nástupu ve stanicích, kde není otevřená pokladna, dále v pokladnách železničních stanic v Benešově
a ve Vlašimi. Plný sortiment jízdenek PID nabízí také aplikace PID Lítačka, díky které je možné si pořídit libovolnou
jízdenku s pohodlí domova a není nutné dopředu znát cenu jízdného – ta se vypočítá automaticky podle vyhledaného
spojení.

Předplatné jízdné
Pro pravidelné cestování třikrát a více týdně se vyplatí předplatní časové kupony. Ceny jízdného se řídí počtem
projetých pásem. K dispozici jsou předplatní kupony měsíční, čtvrtletní nebo roční. Pro možnost využít předplatné
jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku PID, čipovou kartu Lítačka nebo jinou bezkontaktní kartu kompatibilní se
systémem PID Lítačka.
Průkazku PID pro možnost nákupu papírových kuponů lze zařídit na počkání v Praze ve vestibulech metra a na
dalších prodejních místech v Praze. Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na stejných
prodejních místech a též na pokladnách vlakových stanic v Benešově a ve Vlašimi.
Čipovou kartu Lítačka lze zařídit online nebo osobně na vlakových nádražích v Benešově a Vlašimi a dále na
vybraných prodejních místech v Praze. Místo Lítačky lze jako nosič jízdného PID použít také bezkontaktní platební
kartu nebo In Kartu Českých drah. Elektronické jízdné ke kartě zakoupíte online v e-shopu Lítačky bez nutnosti
navštěvovat kontaktní místo (s výjimkou cenově zvýhodněných věkových kategorií), a nebo osobně na prodejních
místech Lítačky v Praze, Benešově a Vlašimi.
Kde koupit jízdenky
Papírové jízdenky PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID nebo v pokladnách
železničních stanic v Benešově a Vlašimi. Plný sortiment jízdenek PID nabízí také aplikace PID Lítačka nebo
jízdenkové automaty PID.
Informace
Pro telefonické dotazy je k dispozici telefonní linka Zákaznického centra Pražské integrované dopravy: 234 704 560
(pracovní dny 6:00 – 20:00, víkendy a svátky 8:00 – 18:00).
Cestování na území měst Benešov a Vlašim
Za předpokladu, že cestující již vlastní předplacený časový kupón PID, může ho využívat i na jiné než pravidelné
každodenní cestování. Pokud má tak cestující předplacený kupón například na pásmo 5 (Benešov) nebo 7 (Vlašim),
kupón ho opravňuje cestovat linkami PID v rámci tohoto pásma, tedy i pouze po městě.
zdroj: Integrace veřejné dopravy na Vlašimsku a v oblasti Posázaví od 1. 4. 2022 | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany
Okresní přebor – JARO 2022
TJ Sokol Nespeky
Chotýšany A
TJ Sokol Postupice
Chotýšany A
Chotýšany A
TJ Sokol Jankov
Chotýšany A
TJ Sokol Neveklov
Chotýšany A
Sokol Přestavlky
SK Bystřice
Chotýšany A

Chotýšany A
TJ Dolní Kralovice
Chotýšany A
TJ Sokol Mezno
TJ Jiskra Struhařov
Chotýšany A
TJ Jawa Divišov
Chotýšany A
Sokol Maršovice
Chotýšany A
Chotýšany A
FK Týnec n/S

3. 4.
9. 4.
17. 4.
23. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
5. 6.
11. 6.
18. 6.

14:00
16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00

NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO

IV. třída skupina A – JARO 2022
Mužstvo Chotýšany B spojeno s Postupicemi – domácí zápasy:hřiště Postupice

TJ Sokol Mezno
Chotýšany B
TJ Sokol Jankov B
Chotýšany B
Jiskra Struhařov B
Chotýšany B
Marošovice B
Chotýšany B
TJ Mír Jablonná
Chotýšany B
Chotýšany B
FK Budenín

Chotýšany B
FK Týnec n/S B
Chotýšany B
Sokol Heřmaničky
Chotýšany B
Sokol Netvořice
Chotýšany B
TJ Bukovany
Chotýšany B
Svoboda Ratměřice
TJ Neveklov B
Chotýšany B

2. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
14. 5.
22. 5.
28. 5.
5. 6.
12. 6.
18. 6.

16:30
15:00
15:00
15:00
17:00
15:00
14:00
15:00
17:00
15:00
15:00
17:00

SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO

Okresní přebor dorost – JARO 2022
Chotýšany
Sokol Maršovice
Chotýšany
Kondrac/Pravonín
SK Bystřice
Chotýšany
Vlašim C/Čechtice
Chotýšany
Soběhrdy

Poříčí n/S
Chotýšany
TJ Sokol Mezno
Chotýšany
Chotýšany
Křivsoudov
Chotýšany
Senohraby/Pyšely
Chotýšany

9. 4.
16. 4.
23. 4.
1. 5.
8. 5.
14. 5.
22. 5.
28. 5.
5. 6.

10:15
10:15
10:15
10.15
10:15
10:15
9:30
10:15
10:15

SO
SO
SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Přijďte podpořit naše mužstva svou účastí.

Usnesení č. 9
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 16. 12. 2021 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

obecní rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2027
prodloužení pracovních smluv paní Ž., pana F. a paní B. od 1.1.2022 na dobu neurčitou
pořízení a umístění elektronické úřední desky na budovu obecního úřadu
systém bezplatného umístěním radarů s možností poskytnutí příspěvku na bezpečnost jednou ročně od Města
Benešov
bezplatné zapůjčení obecních stanů a setů a bezplatné poskytnutí veřejného prostranství u hasičské nádrže v
Chotýšanech pro akce Biatlon klubu Chotýšany z.s.
uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě č. S/05000011/056000140/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého
komunálního odpadu se společností AVE
rozpočtové opatření č. 5

2) pověřuje
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

starostu podpisem smlouvy na dodávku a umístění elektronické úřední desky na budově obecního úřadu s firmou
DigiDay Czech s.r.o.
starostu podpisem Dodatku č. 16 ke Smlouvě č. S/05000011/056000140/001/2009 na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu se společností AVE
starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné
z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na měření
intenzity dopravy
starostu zajištěním uvedení komunikace na Chotýšce do stavu, který umožní přístup k domu č. 76 pěším osobám
a osobním vozidlům
starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

3) bere na vědomí
a)
b)

výsledek předběžného přezkoumání hospodaření obce včetně provedených nápravných opatření
inventarizaci majetku obce za rok 2021

Usnesení č. 1
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 27. 1. 2022 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6029702/VB/003 a stavbu
zařízení distribuční soustavy Chotýšany-kNN-p-č-121/1 ČEZ Distribuce, a.s.
OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Chotýšany č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce Chotýšany mezi
obcí, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o a Elektrárnou Opatovice, a.s.

2) pověřuje
a)
b)
c)

starostu podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce
Chotýšany mezi obcí, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o a Elektrárnou Opatovice, a.s.
starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126029702/VB/003 s ČEZ Distribuce a.s.
starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na měření
intenzity dopravy
starostu zajištěním uvedení komunikace na Chotýšce do stavu, který umožní přístup k domu č. 76 pěším osobám
a osobním vozidlům
starostu obce jednáním ve věci zajištění péče o památný platan v areálu chotýšanského zámku
starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

3) bere na vědomí
a)

informaci o neuskutečnění zasedání mikroregionu CHOPOS

Usnesení č. 2
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 24. 2. 2022 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

uzavření Smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohod o umístění stavby č. ČEZd _ SoBS VB
15964/IV-12-6030578/Chotýšany-kNN, NN- p.č. 84/1, st. 34, ČEZd _ SoBS_SIS_ 15980(15984, 15982)/IV-126030578/Chotýšany-kNN, NN- p.č. 84/1, st. 34 s ČEZ Distribuce, a.s.
opravu povrchu komunikace v Městečku od Toulů k vjezdu do osady Albatros
úpravu povrchu komunikace od obalovny do Městečka
přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a uzavření Dohody o poskytnutí dotace, registrační číslo projektu
21/005/19210/120/001/002906, název projektu Rekonstrukce a vybavení klubovny obecního domu Chotýšany
postupnou rekonstrukcí veřejného osvětlení
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Benešov o výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
uzavření smluv na zakázky Posílení vodárenské soustavy Chotýšany – Městečko“ - cena 3 085 796 Kč a „Posílení
vodárenské soustavy Chotýšany – Křemení“ - 3 022 196 Kč s vítěznou firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s
r.o.

2) pověřuje
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

starostu podpisem Smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohod o umístění stavby č. ČEZd _
SoBS VB 15964/IV-12-6030578/Chotýšany-kNN, NN- p.č. 84/1, st. 34, ČEZd _ SoBS_SIS_ 15980(15984,
15982)/IV-12-6030578/Chotýšany-kNN, NN- p.č. 84/1, st. 34 s ČEZ Distribuce, a.s.
starostu podpisem Dohody o poskytnutí dotace, registrační číslo projektu 21/005/19210/120/001/002906, název
projektu Rekonstrukce a vybavení klubovny obecního domu Chotýšany
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy s městem Benešov o výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
starostu podpisem smluv na zakázky Posílení vodárenské soustavy Chotýšany – Městečko“ - cena 3 085 796 Kč
a „Posílení vodárenské soustavy Chotýšany – Křemení“ - 3 022 196 Kč s vítěznou firmou Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o.
starostu sjednáním místního šetření v Městečku za účasti dotčených stran ve věci námitky proti odkupu části
obecního pozemku 334/2 díl b v Městečku dle vyvěšeného záměru a námitky proti odkupu části obecního
pozemku 334/2 díl d v Městečku dle vyvěšeného záměru v souvislosti s požadavkem vlastníka jedné
z nemovitostí v Městečku na vybudování obchvatu pro chataře z osady Albatros a návrhem zastupitelů na měření
intenzity dopravy
starostu zajištěním uvedení komunikace na Chotýšce do stavu, který umožní přístup k domu č. 76 pěším osobám
a osobním vozidlům
starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
starostu zajištěním úpravy obecní cesty v Městečku na pozemku parc. č. 954/1
starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

3) bere na vědomí
a)

informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS

Obecní rozpočet 2022 - Chotýšany
schválený Zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2021, usnesením č. 9/2021
Paragraf Položka
1039
1039
2212
2212
2212
2212
3900
3900
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
3399

5329

3399

5222

3419
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
5137
5171
5222
6121

6121
5171
5169
5154
5139
6121

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

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
Opravy
Služby opravy
SILNICE
elektrická energie
nákup materiálu
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)
Služby
Neinvestiční dotace občanským sdružením
(Sdruž.přát. Chotýšan,Červený kříž, Důchodci,
Postižení, Biatlon)
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Elektrická energie
Ostatní osobní výdaje
Služby
Nákup materiálu j.n.
Drobný dl. hm. majetek
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
Stavby - víceúčelové hřiště
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.
Elektrická energie
Materiál
Služby
Stavby nové osvětlení
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

skutečnost k
31.10.2021

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
0,00 Kč
100 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 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
0,00 Kč

949 329,00 Kč
949 329,00 Kč
537 120,00 Kč
630 921,00 Kč
3 327,00 Kč
1 171 368,00 Kč
13 700,00 Kč
35 658,00 Kč
180 473,00 Kč
229 831,00 Kč
143 325,00 Kč
143 325,00 Kč
20 500,00 Kč
22 348,00 Kč
139 700,00 Kč
50 657,00 Kč
22 914,00 Kč
0,00 Kč
256 119,00 Kč
1 300 291,00 Kč
359 505,00 Kč
126 600,00 Kč
156 267,00 Kč
1 942 663,00 Kč
8 000,00 Kč
129,00 Kč
0,00 Kč
7 271,00 Kč
15 400,00 Kč
18 850,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 050,00 Kč
10 840,00 Kč
30 740,00 Kč
27 920,00 Kč
0,00 Kč
30 000,00 Kč

návrh rozpočtu
2022
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 620 000,00 Kč
15 000,00 Kč
150 000,00 Kč
600 000,00 Kč
765 000,00 Kč
151 980,00 Kč
151 980,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
120 000,00 Kč
50 000,00 Kč
35 000,00 Kč
10 000,00 Kč
240 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
390 000,00 Kč
140 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 680 000,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
32 000,00 Kč
30 000,00 Kč
2 000,00 Kč
15 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
69 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč

135 000,00 Kč

60 000,00 Kč

146 000,00 Kč

165 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0,00 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

117 920,00 Kč
53 622,00 Kč
10 000,00 Kč
14 281,00 Kč
180 636,00 Kč
4 080,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
793 141,00 Kč
1 055 760,00 Kč
74 034,00 Kč
0,00 Kč
58 444,00 Kč
0,00 Kč
132 478,00 Kč
0,00 Kč
3 972 979,00 Kč
188 692,00 Kč
0,00 Kč
17 550,00 Kč
106 734,00 Kč
4 285 955,00 Kč
633 161,00 Kč
633 161,00 Kč
5 683,00 Kč
42 771,00 Kč
163 302,00 Kč
60 774,00 Kč
158 028,00 Kč
29 390,00 Kč
459 948,00 Kč

196 000,00 Kč
55 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
65 000,00 Kč
2 300 000,00 Kč
2 525 000,00 Kč
190 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
280 000,00 Kč
50 000,00 Kč
92 500,00 Kč
432 206,00 Kč
0,00 Kč
29 800,00 Kč
150 000,00 Kč
754 506,00 Kč
650 000,00 Kč
650 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
60 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
325 000,00 Kč

rozpočet 2021

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
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
6122
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
stroje, přístroje a zařízení - zabezp. Obce
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
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
0,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 652 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
18 635 025,00 Kč

0,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
2 780,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
15 000,00 Kč
2 420,00 Kč
10 000,00 Kč
5 200,00 Kč
75 000,00 Kč
777 134,00 Kč
870 000,00 Kč
107 853,00 Kč
128 000,00 Kč
63 819,00 Kč
80 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
948 806,00 Kč 1 078 000,00 Kč
959 788,00 Kč 1 260 000,00 Kč
8 271,00 Kč
30 000,00 Kč
234 242,00 Kč
313 000,00 Kč
79 898,00 Kč
114 000,00 Kč
1 140,00 Kč
3 000,00 Kč
98 158,00 Kč
15 000,00 Kč
49 291,00 Kč
30 000,00 Kč
82 768,00 Kč
95 000,00 Kč
3 670,00 Kč
15 000,00 Kč
1 259,00 Kč
5 000,00 Kč
24 338,00 Kč
35 000,00 Kč
227 298,00 Kč
220 000,00 Kč
1 803,00 Kč
5 000,00 Kč
156 154,00 Kč
50 000,00 Kč
2 324,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč
41 140,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
20 000,00 Kč
1 500,00 Kč
10 000,00 Kč
1 973 042,00 Kč 2 237 000,00 Kč
106,00 Kč
1 000,00 Kč
106,00 Kč
1 000,00 Kč
14 351 151,00 Kč 16 879 486,00 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
109 500,00 Kč

5 348 499,00 Kč
86 480,00 Kč
301 621,00 Kč
2 511 764,00 Kč
1 726 640,00 Kč
728 990,00 Kč
75 850,00 Kč
91 250,00 Kč

5 200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
730 000,00 Kč
70 000,00 Kč
109 500,00 Kč

Dotace

Příjmy z místních poplatků

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

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

565 140,00 Kč
13 950,00 Kč
75 760,00 Kč

650 000,00 Kč
12 000,00 Kč
50 000,00 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
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

1 300,00 Kč
99 675,00 Kč
0,00 Kč
956 620,00 Kč
0,00 Kč
3 000,00 Kč
39 512,00 Kč
226 772,00 Kč
805,00 Kč

2 000,00 Kč
120 000,00 Kč
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
340 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM
8124

splátka úvěrů (vodovod, škola)

8115

přebytek/schodek

11 070 500,00 Kč
828 000,00 Kč
-7 564 525,00 Kč

12 853 628,00 Kč 12 029 500,00 Kč
1 385 000,00 Kč

1 662 000,00 Kč
-4 849 986,00 Kč

Schodek bude hrazen z přebytku z roku 2021.
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. /20./
Po druhé parcelaci místního velkostatku v roce 1948 nebyl zde nikdo, kdo by byl nevlastnil alespoň kousek pole,
louky nebo zahrady. Měla tehdy a má dodnes naše vesnice ráz čistě zemědělský a hlavním zdrojem výživy obyvatelstva je
zemědělství. Určitá část obyvatel, byť i menší, není však přesto odkázána jen na práci zemědělskou. Mladí i starší, a to jak
muži, tak i ženy jezdí za zaměstnáním do Vlašimi nebo do Benešova i do Prahy. Mají svůj stálý měsíční příjem, živí
a podporují své rodiny a jistota stálého zaměstnání a pravidelného příjmu projevuje se i v ostatních věcech, v oblékání,
zásobování, bydlení i jinak.
V dnešní době chodí lidé vůbec lépe oblečení, než tomu bylo dříve, lépe bydlí, elektrické osvětlení je dnes zavedeno
už do každé chalupy a tak možno říci, že i po této stránce se mnoho u nás změnilo k lepšímu.
Starší lidé jsou zabezpečeni státním starobním důchodem, rovněž tak i práce neschopní důchodem invalidním.
A porovnáme-li toto vše k poměrům, v nichž žili naši dědové i otcové i ostatní naši předkové před dávnými
i nedávnými lety musíme přiznat, že dnešním obyvatelům naší vesnice žije se daleko a mnohem lépe.
Na těžkou práci mají stroje, sekačky, mlátičky, různá nářadí a náčiní. V každé chalupě svítí elektrika, hraje rádio,
dobrých knih dostatek, noviny jsou denně. Mladí mají kola nebo motorky, někde i osobní auto, lidé chodí dobře oblečení,
následkem autobusového spojení mají možnost denně jezdit do města, lépe jedí, více se vypije než dříve - tak copak jim
chybí?
Zamyslíme-li se nad tím vším - snadná odpověď! Spokojenosti mezi lidmi je málo, daleko méně než dříve.
A chceme-li tomu přijít na kloub, poznáme, že si to lidé dělají sami! Ale to už je v povaze člověka a jinak to snad už ani
být nemůže.
Dnešek se zajímá o tak zvaný regionalismus, o odlišný svérázný život různých krajů naší vlasti. Život národa má
tolik různých stránek, že teprve podrobným poznáváním jednotlivých částí poznáme život národního celku. Čas srovnal
leckteré rozdíly, lidé z různých končin se více stýkají, promíchávají, nápadnou se stává zvláštnost a mizí. Zmizely kroje,
nářečí, rázovité dřevěné stavby. Nelze násilím křísit, co odumřelo, ale poznamenat je nutno všechno, aby nepropadlo
zapomenutí. A proto jsem do této naší „Chotýšanské kroniky“ snažil se zaznamenat i také trochu vzpomínek na dřívější
poměry hospodářské v naší vesnici. Protože jen to, co zůstane zaznamenáno, tvoří součást vědomého dědictví. Chceme
o našem lidu, o jeho životě, práci, nadání, povaze, zvycích všechno zachovat. Takové zkazky o minulosti nejsou zdržováním
na cestě kupředu. Odhalují kořeny, z nichž jsme rostli. A ještě něco: znalost minulého života dává nám možnost také
srovnávat, v čem je dnešní doba lepší, než bývala před desítkami let, v čem je pokrok a zdokonalení.
Takovouto změnu poznává člověk nejlépe na sobě, ve vlastní obci, v níž se narodil, v níž žije, nebo s jejímž životem
se setkává. Zeptejte se nejstarších, jak se
hospodařilo u nás bez strojů a jak mnohou práci
stroje velmi urychlily a ulehčily. Vidíme v duchu
dva upocené dělníky, jak namáhavě otáčejí
klikami ruční mlátičky v obla-cích prachu, který
se v silné vrstvě usazuje na obličejích a jež
polykají při každém namáhavém vdechnutí při
práci,
která
byla
z
nejtěžších
a nejnezdravějších.
Dnes ji dělají stroje..., kolik se tenkrát
vydělalo, jak se podle toho vařilo, jak lidé bydleli,
jak se odívali, jaký byl poměr ke knize, k divadlu,
kolik lidí četlo noviny a vědělo o světě...

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

Mlácení obilí v Městečku asi 50. léta

Chotýšanské noviny – regionální měsíčník – vydává Obec Chotýšany. Vydávání povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E-10740.
Příjem příspěvků a inzerce: poštovní schránka Obecního úřadu, sl. Matoušková – e-mail: matouskovam1@seznam.cz. Šéfredaktorka: Ing. Monika Matoušková.
Uzávěrka vždy v den konání schůze Zastupitelstva obce. Elektronická verze novin je k dispozici na www.chotysany.cz.

