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Vážení spoluobčané,

- odměny zastupitelů byly stanoveny podle platných
předpisů, oproti minulému volebnímu období došlo
přibližně před dvěma týdny jsem společně s oběma k navýšení odměn u předsedů výborů, členů výborů,
místostarosty přebrala obecní agendu a od toho okamžiku kteří jsou zároveň zastupiteli a členů zastupitelstva.
se snažíme plnit veškeré svoje povinnosti tak, aby byl
chod obce řádně zabezpečen. Během tohoto krátkého - dotace – zastupitelé rozhodli o podání 5 žádostí o
období jsme např. obnovili spolupráci s ing. arch. dotace, termín podání je 15. ledna.
Maryškou, který pro nás začíná pracovat na novém
územním plánu, jednali jsme s představiteli Rabbitu o - finanční úřad Benešov obci nařídil vrácení
vedení a přeložení vodovodu na jejich pozemku, zúčastnili neoprávněně čerpané částky dotace použité v r. 2005
jsme se zasedání CHOPOSu a Bene-busu, zajistili u DZS na rekultivaci skládky u Městečka ve výši 17 820 Kč +
Struhařov zimní údržbu komunikací a tento výčet penále ve stejné výši. Vzhledem k tomu, že pochybení
rozhodně není úplný.
vzniklo na straně kontrolního orgánu (Agentury pro
ochranu a péči o krajinu), bude se obec proti penále
Zásadní otázky se probíraly na zasedání celého odvolávat.
zastupitelstva v pondělí 29. listopadu. Jednalo se mj. o
těchto bodech:
V nejbližší době nás čekají např. jednání ohledně
svozu komunálního a nebezpečného odpadu v příštím
- jednací řád – dosavadní jednací řád vůbec neřešil roce, jednání o revizi a údržbě vodovodu + další více či
otázku vystoupení jiných osob na jednání zastupitelstva. méně náročné úkoly.
Proto byly do jednacího řádu nově vsunuty 2 odstavce v §
6 v následujícím znění: „Člen zastupitelstva obce nebo
Závěrem bych ráda jménem celého zastupitelstva
jiná osoba může písemně požádat o vložení 1 bodu do poděkovala místním spolkům za jejich aktivitu
programu jednání, a to nejpozději 1 týden před zasedáním v letošním roce a všem občanům popřála klidný a
zastupitelstva. O zařazení tohoto bodu do programu pokojný advent, příjemné prožití Vánoc a v novém
jednání zastupitelé hlasují při schvalování programu. roce mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Nebude-li návrh na program jednání zařazen, musí
starosta, příp. jeho zástupce, navrhovateli sdělit důvody
Ing. Blanka Bejdáková
nezařazení. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání,
Máte zájem dostávat Chotýšanské noviny
rozhodne o něm zastupitelstvo.

jako první?
Objednejte si jejich zasílání elektronickou
cestou na svůj e-mail.

Na jednání zastupitelstva obce k určitému bodu
programu může být přizvána osoba nebo organizace, které
se projednávaná záležitost týká a od které si zastupitelstvo
vyžádá doplňující informace.“ Pozn.: týdenní předstih je
nutný, protože minimálně 7 dní před konáním Kromě novin Vám mohou být zasílána např. i
upozornění na kulturní akce, svoz nebezpezastupitelstva musí být vyvěšen jeho program.

čného odpadu, atd.
- rozpočet obce na r. 2011 je navrhován s malým
Pro objednávku použijte kontakt:
schodkem, který bude kryt přebytkem r. 2010.
matouskovam1@seznam.cz

___

ZE ŠKOLY

.

Divadlo Bystřice
První listopadové pondělí navštívily děti divadelní
představení "Zpívánkový kabaret" v Bystřici.

Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany si
vás dovolují pozvat
na

„vánoční besídku“

Lampiónový průvod
V úterý 9. listopadu se děti a dospělí sešli před školou s
lampióny a společně se vydali, letos již potřetí, za Vílou Kdy: ve středu 15. prosince 2010 od 17:00 hod.
Zvídalkou. Ta pro děti připravila úkoly z pohádkové říše. Kde: v hostinci Pod Kostelem
Do posledního okamžiku byli všichni napjatí, kde se Víla
Drobné občerstvení zajištěno
Zvídalka tentokráte objeví. Ta na děti se sladkou
odměnou čekala na rozcestí ke hřišti. Pro děti bylo ve
Vstupné 30 Kč
škole připraveno noční spaní. A tak se svými kamarády,
mezi nimi byli i bývalí spolužáci, strávily hezký večer.
Kouzelník ve škole
Za dětmi zavítal ve čtvrtek 18. listopadu kouzelník se
svou asistentkou. Dětem předvedl kouzla se šátky, míčky
či provazy. Některá kouzla si mohly samy děti i
vyzkoušet.

Děti z MŠ a ZŠ Chotýšany si
vás dovolují pozvat
na

Vánoční výstava ve škole
V sobotu 11. prosince 2010 přijměte pozvání na výstavu,
která se uskuteční v prostorách MŠ a ZŠ od 10: - do
16:00 hodin. K vidění budou práce dětí, ale i výrobky z Kdy: v sobotu 11. prosince 2010 od 10:00 - do
včelích produktů a keramiky. Vyrobit si budete moci i
16:00 hodin
svíčku nebo malou ozdobu. Tímto přijměte i pozvání na
vánoční dílničky do školy, které proběhnou ve čtvrtek 9. Kde: v prostorách ZŠ a MŠ Chotýšany
prosince od 9:30 hodin.

„vánoční výstavu“

Na co se můžete těšit? Na práce dětí, výrobky z

Vánoční představení
včelích produktů a keramiky pro zpříjemnění
Ve středu 15. prosince 2010 od 17:00 hodin se v sále
hostince Pod Kostelem koná vánoční vystoupení. svátečních dnů. Budete mít možnost i vyrobit si
Vstupné je 30,- Kč, v ceně je zahrnuto drobné malý dárek (svíčku či ozdobu).
občerstvení.

Tímto přijměte pozvání ve čtvrtek 9. 12. 2010

Adventní posezení
od 9:00 hodin na vánoční dílničky.
V pátek 17. prosince přijměte pozvání na adventní
posezení do restaurace Na Kopečku. Sejdeme se v 19:00
hodin.
Zápis dětí do 1. ročníku
9. února 2011 se koná od 15:30 hodin zápis dětí do 1.
ročníku v ZŠ Chotýšany. V náhradním termínu 10. února
po telefonické domluvě.

Vánoční výstava u Syslů
Opět po roce Vás srdečně zvu na tradiční
vánoční výstavu.

Vážení a milí spoluobčané,

je tu opět advent – období rozjímání,
příprav a očekávání vánočních svátků.

Prohlédnout i zakoupit si kromě keramiky
můžete svíčky, vonné vosky a oleje, františky,
purpuru, prskavky, kanafas, plyšová zvířátka a
Každou adventní neděli v kostele svatého Havla v
Chotýšanech hrajeme a zpíváme během bohoslužby deky, různé hry a spoustu dalších drobností pro
radost.
v 10:45 hodin Benešovské roráty.
V pátek 17. prosince v 19. hodin adventní čas zpestří
vánoční koncert oblíbeného pěveckého sboru DECH pod
vedením sbormistra Miloše Povolného.
Poslední adventní neděli jako každý rok přijede
s naším panem farářem kněz z Prahy – je možno využít
zpovědi (svátost smíření).
23. 12. 2010 se dožívá pan farář František Štětina
krásného životního jubilea – 85 let. Přejeme mu i touto
cestou vše dobré, hodně zdraví, spokojenost, životní
pohodu a Boží požehnání.
Půlnoční mši bude pan farář sloužit v Postupicích ve
21. hodin.
V Chotýšanech bude bohoslužba:
- v sobotu 25. 12. v 10:45 hodin – 1. svátek vánoční
(Boží hod vánoční)
- v neděli 26. 12. v 10:45 hodin – 2. svátek vánoční
(sv. Štěpán – koleda – svátek Svaté Rodiny)
Na Silvestra - v pátek 31. 12. bude bohoslužba –
poděkování za celý rok 2010 ve 13:30 h.

Otevřeno ve dnech 4. - 23. 12. 2010
Soboty a neděle 9.00 - 17.00
Všední dny 16.00 - 19.00
Těší se na Vás Ivana Syslová Chotýšany 123
tel: 605 217 328

Obec Chotýšany
a
Sdružení přátel Chotýšan
zvou všechny spoluobčany na adventní koncert
do kostela sv. Havla v Chotýšanech

Účinkuje smíšený pěvecký sbor DECH ZUŠ
Vlašim
Pod vedením sbormistra Mgr. Miloše Povolného

Koncert se koná v pátek
17. prosince 2010 v 19 hodin
Vstupné dobrovolné

Nový rok 2011 bude v chotýšanském kostele zahájen
Slavností Matky Boží, Panny Marie - opět v 10:45 hodin.

Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a do
roku 2011 zdraví, štěstí a spokojenost.
RNDr. Eva Budková

Petr Kumšta radí
Prosinec na zahradě
Pokud ještě není zamrzlá půda, nezapomeňte na závlahu stále zelených dřevin a jehličnanů. Dřevinám v zimním
období spíše uškodí sucho než mráz. U jehličnanů probíhá odpařování vody i v zimě. Rostliny tím ztrácejí vodu,
kterou získávají kořeny ze zásob v půdě. To je možné ale pouze v případě, že je půda dostatečně zásobená
vláhou. Stejné pravidlo platí pro mladé a nově zasazené ovocné stromy.
Před napadením většího množství sněhu je nutné svázat jehličnany sloupovitého tvaru. Lépe tak
odolávají náporu mokrého těžkého sněhu a nebudou se rozvalovat a rozlamovat. Velmi choulostivé jsou
především sloupovité kultivary jalovce obecného. Ke svazování se používá pevný provázek nebo drát a
postupuje se od spodních větví ke špičce. Dojde- li jednou k rozvalení rostliny sněhem, větve se již většinou
nevrátí do původní vzpřímené polohy a stromek musí zůstat trvale svázaný.
Jmelí bílé je poloparazitická stále zelená dřevina rostoucí v korunách stromů. Tento nezaměnitelný
symbol Vánoc může napáchat i značné škody. Jako poloparazit prorůstá svými kořeny do cévních svazků
hostitelské rostliny a odebírá jí vláhu i živiny. To působí nemalé problémy především listnatým dřevinám v
zimním období a v období sucha.
Prosinec je měsícem předvánočních příprav a hlavní vánoční květinou je samozřejmě vánoční hvězda. Je
to krátkodenní rostlina, která zakládá v naší zeměpisné šířce květy začátkem října a přirozeně vykvétá koncem
listopadu až začátkem prosince. Při umělém řízení délky dne lze získat kvetoucí rostliny v průběhu celého roku.
V bytě je nejvhodnější umístění na světlém a teplém místě a jen opatrná zálivka.
Vánoční kaktus patří mezi nemnoho rostlin kvetoucích právě na přelomu prosince a ledna. Moderní
odrůdy vykvétají i dříve a kvetení během zimy někdy opakují. Vyžaduje dostatek světla, nikoliv však přímé
slunce. Přestože pochází z tropů, vyhovují mu spíše nižší teploty kolem 20°C se zimním poklesem na 15°C. Pro
násadu poupat je důležité výrazné omezení zálivky již od srpna. Při kvetení může dojít k opadu poupat, což
způsobuje příliš vysoká teplota, suchý vzduch nebo i manipulace s rostlinou.
Jednou z mála pokojových květin, která kvete téměř po celý rok, je africká fialka. V tomto období
potřebuje především dostatek světla a jen mírnou zálivku.
Chráníme rostliny révy vinné proti okusu zvěří. Používáme plastové tubusy, nebo obalení síťovinou,
pletivem nebo papírem. Srnčí zvěř můžeme odlákat na ořezané větve jabloní, které mají raději než-li réví. V
období před Vánocemi odebíráme rouby révy vinné. Odebíráme je z jednoletého dřeva, nařežeme je na délku asi
30cm, lehce namočíme, zabalíme do igelitového sáčku a umístíme do chladničky nebo do studeného sklepa.
Pokud je venku mráz nejdeme s rouby hned do teplé místnosti, ale postupně je aklimatizujeme. V průběhu
uložení kontrolujeme, zda nedochází k napadení roubů houbovými chorobami, zejména šedou plísní. Takové
rouby ošetříme fungicidem nebo savem v koncentraci 0,5%.
Kontrolujeme uskladněné ovoce, vybíráme nahnilé plody, méně kvalitní, ale zdravé můžeme použít na
zpracování na kompoty, usušit apod. Dbáme, aby ve skladovacích prostorách bylo dostatečné vlhko (přibližně
85 až 95%). Za bezmrazých dnů se větráním staráme o přívod chladného, čerstvého vzduchu.
Vánoce jsou pro nás nejen dny pohody a klidu, ale také nebezpečné období plné pokušení v podobě
různých laskomin. Ztížené trávení, nadýmání a bolesti břicha jsou častým následkem dietních chyb spojených se
zvýšenou konzumací pokrmů a s přejídáním. V případě potíží nám pomohou léčebné potraviny: jablka, grepy,
rajčata, ananas apod. Léčivé koření: dobromysl, majoránka, tymián, anýz, fenykl, skořice. Léčebné nápoje:
mrkvová šťáva, zelený čaj, kefír, pivo, kořen anděliky, pelyněk, máta, mateřídouška a heřmánek.

Zápis 8/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 26. 11. 2010 od 1900 hodin
Přítomni: Ing. Blanka Bejdáková, Ing. Radek Kalina, Jiří Granát, Petr Kuthan, Irena Pošmurná, František Toula,
Vladimír Sysel
Nepřítomni:
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Vladimír Sysel
Hosté: Marie Matoušková, Bc. Monika Matoušková, Mgr. Eva Filipová, Miroslav Švarc, Ing. Miroslav Lubas, Josef
Kouřil, Tomáš Kouřil, RNDr. Eva Budková

Jednání:
1.

Zahájení
Zahájení provedla starostka obce Ing. Blanka Bejdáková s konstatováním, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
PROGRAM

1) Zahájení.
2) Kontrola usnesení

3) Jednací řád
4) Návrh obecního rozpočtu
5) Odměny zastupitelů
6) Pracovní smlouvy
7) Zpráva z Choposu a Benebusu
8) Obecní vodovod
9) Úprava obecního rozpočtu
10) Různé
Ing. Kalina navrhl jako bod č. 10 Dotace
Ing. Kalina navrhl jako bod č. 11 Volba členů výborů
Otázka: Kdo je pro schválení programu?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

2.

Kontrola usnesení
• členy zastupitelstva obce připravit si do příštího zasedání písemný návrh rozsahu činnosti obce
v oblasti investic rozvoje a údržby obce
• starostku převzetím úřadu k 17. 11. 2010 - SPLNĚNO

3.

Jednací řád
Změna jednacího řádu odst. 3 § 6.
Jednací řád bude zveřejněn na úřední desce.
Otázka: Kdo je pro schválení jednacího řádu?

4.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrh obecního rozpočtu
Byl sestaven návrh obecního rozpočtu na rok 2011, vzniklý schodek bude hrazen z přebytku rozpočtu za rok
2010. Zastupitelé berou na vědomí návrh obecního rozpočtu, který bude vyvěšen 30. 11. 2010.

5.

Odměny zastupitelů
Odměňování členů zastupitelstva obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále nařízení vlády č.
20/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách, za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů.

Starosta neuvolněný:
Místostarosta neuvolněný:
Předseda výboru:
Člen výboru, který je zastupitel:
Člen zastupitelstva:

9.131+6.520=
7.509+6.520=
880+280+180=
570+280+180=
280+180=

15.561,- Kč
14.029,- Kč
1.340,- Kč
1.030,- Kč
460,- Kč

Kdo je pro schválení odměny starostky obce 15.561,- Kč?
Kdo je pro schválení odměny místostarosty obce 14.029,- Kč?
Kdo je pro schválení odměny předsedy výboru obce 1.340,- Kč?
Kdo je pro schválení odměny člena výboru obce zastupitele 1.030,- Kč?
Kdo je pro schválení odměny zastupitele 460,- Kč?

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Člena výboru, který není zastupitel, neřeší žádný předpis.
Otázka: Kdo je pro schválení odměny člena výboru, který není zastupitel, ve výši 500,- Kč za každou kontrolu?
Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

6.

Pracovní smlouvy
Chotýšanské noviny – Bc. Monika Matoušková
Knihovna – Renata Vykouková
Kronika – Miroslav Švarc
Správa vodovodu – Vladimír Sysel
Otázka: Kdo je pro schválení pracovních smluv?

7.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zpráva z Choposu a Benebusu
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem svazku obcí Chopos na rok 2011.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou ze zasedání svazku obcí Chopos ze dne 23. 11. 2011.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtem plateb BENE-BUSU v roce 2011.

8.

Obecní vodovod
Vzhledem k tomu, že není možné dosáhnout dohody s některými spoluvlastníky pozemku parc. č. 471 v k.ú.
Chotýšany, potřebné ke kolaudaci vodovodu, je zapotřebí hledat jiné řešení. Vodovod byl na tento pozemek
přeložen z důvodu výstavby sil společnosti Rabbit Chotýšany a.s.
Z jednání s Mgr. Zikou zastupujícím společnost Rabbit Trhový Štěpánov vyplynulo toto řešení. Společnost
Rabbit přeloží na své náklady vodovod na pozemek části obecní cesty č. 485/48 v k.ú. Chotýšany, který se
v současné době nachází v areálu společnosti. Za to požaduje přepsání části této cesty do svého vlastnictví a
zavazuje se k uzavření smlouvy s obcí o věcném břemeni na obecní vodovod a smlouvy o věcném břemeni
přístupu na navazující část obecní cesty č. 485/48 v k.ú. Chotýšany, aby byla zachována funkce obecní cesty.
Otázka: Kdo je pro toto řešení?

9.

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Úprava obecního rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 3
Úprava rozpočtu obce Chotýšany ke dni 29. 11. 2010
příjmy:
paragr. položka text
1345
poplatek z ubytovací kapacity
1351
z výtěžku loterií
1511
daň z nemovitosti
2460
splátka FRB
4111
transfer ze státního rozpočtu – volby
3632 2111
příjmy hřbitov
3639 3111
příjem za prodej pozemků
3639 2111
příjem za tříděný odpad

částka Kč
+18 504
+18 369
+250 000
+13 848
+21 440
+9 200
+31 250
+16 200

výdaje:
2212 5169
2310 5139
2310 5154
3113 5169, 5139
3113 5154
3419 5169
3631 5154
3632 5139
3639 5329
3722 5169
3745 5139, 5156
3745 5169
6171 5021
6171 5137
6171 5154
6171 5169
3113 5331
6171 5362

silnice služby
vodo materiál
vodo el. energie
škola služby, materiál (skládek)
škola el. energie
TJ služby (vodo)
veřejné osvětlení el. energie
hřbitov materiál
příspěvek Chopos
odpady
zeleň – materiál, poh. hmoty
zeleň – služby (projekt LPB)
správa – dohody
správa – zabezpečování sklad
správa el. energie
správa – služby
příspěvek školy
platba daní – poplatků – vratka FÚ

Otázka: Kdo je pro schválení úpravy rozpočtu?

+27 000
+4 000
+26 000
+20 000
+30 000
+7 000
+10 000
+3 000
+13 000
+33 000
+10 000
+76 000
+15 000
+4 308
-50 000
+21 800
+250 000
+17 820
Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelstvo souhlasí s podáním odvolání do rozhodnutí Finančního úřadu v Benešově o zaplacení penále za
porušení rozpočtové kázně, jedná se poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce
2005. Vzhledem k tomu, že kontrolní orgán doporučil čerpání dotace v plné výši, považujeme požadované
penále za neoprávněné.
10.

Dotace
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní
opatření Středočeského kraje na rok 2011 na projekt: Rekonstrukce komunikace ke hřišti (1417) a zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeského kraje na rok 2011 na projekt: Přestavba nástavby úložných prostorů na voze 706 pro výbavu a
zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu MMR na odstranění škod po přívalových deštích na
komunikaci parc.č. 1419/2, 368/17, 368/12, 1419/1 a 1417 v k.ú. Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu MMR na odstranění škod po přívalových deštích na
komunikaci parc.č. 1396/2 v k.ú. Chotýšany.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?

Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu sportu, volného času a primární prevence
Středočeského kraje na rok 2011 na projekt: Dovybavení jednotky SDH Chotýšany a zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
Otázka: Kdo je pro schválení žádosti?
Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
11.

Volba členů výborů
Předseda kontrolního výboru navrhuje za členy kontrolního výboru Ing. Miroslava Lubase a Milenu Šíchovou.
Předseda finančního výboru navrhuje za členy finančního výboru Bc. Moniku Matouškovou a Janu Dessovou.

12.

Různé
Návrh na vybudování osvětlení na křižovatce při sjezdu ze státní silnice do obce, od pošty k průmyslové zóně
a u autobusových zastávek Městečka
Zastupitelé souhlasí s návrhem a pověřují 1. místostarostu k zajištění cenových nabídek v dané věci.

Usnesení č. 8/2010 ze dne 29. 11. 2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a)
znění jednacího řádu;
b)
odměny členů zastupitelstva a členů výboru v souladu § 71-73 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve výši
dle bodu 5 zápisu z jednání zastupitelstva obce;
c)
pracovní smlouvy na rok 2011 dle bodu 6 zápisu z jednání zastupitelstva obce;
d)
rozpočtové opatření č. 3 dle bodu 9 zápisu z jednání zastupitelstva obce;
e)
podání žádosti z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní opatření
Středočeského kraje na rok 2011 na projekt: Rekonstrukce komunikace ke hřišti (1417) a zavazuje se ke
spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce;
f)
podání žádosti o dotaci z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje na rok
2011 na projekt: Přestavba nástavby úložných prostorů na voze 706 pro výbavu a zavazuje se ke
spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce;
g)
podání žádosti o dotaci z fondu MMR na odstranění škod po přívalových deštích na komunikaci
parc.č.1419/2, 368/17, 368/12, 1419/1 a 1417 v k.ú. Chotýšany;
h)
podání žádosti o dotaci z fondu MMR na odstranění škod po přívalových deštích na komunikaci parc.č.
1396/2 v k.ú. Chotýšany;
i)
podání žádosti o dotaci z fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje na rok
2011 na projekt: Dovybavení jednotky SDH Chotýšany a zavazuje se ke spolufinancování projektu z
rozpočtu obce v daném roce;
j)
společnost Rabbit přeloží na své náklady vodovod na pozemek části obecní cesty č. 485/48 v k.ú.
Chotýšany, který se v současné době nachází v areálu společnosti. Za to požaduje přepsání části této
cesty do svého vlastnictví a zavazuje se k uzavření smlouvy s obcí o věcném břemeni na obecní vodovod
a smlouvy o věcném břemeni přístupu na navazující část obecní cesty č. 485/48 v k.ú. Chotýšany, aby
byla zachována funkce obecní cesty;

2)

pověřuje
a)
1. místostarostu jednáním se společností Rabbit Trhový Štěpánov ohledně přeložení vodovodu;
b)
starostku k podání odvolání proti penále u FÚ Benešov;
c)
1. místostarostu a 2. místostarostu k zajištění podání schválených dotací;
b)
1. místostarostu k zajištění cenových nabídek k osvětlení výše uvedených lokalit;

3)

bere na vědomí
a) návrh obecního rozpočtu;
b) nominované členy kontrolního a finančního výboru.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 2200 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2010 od 1900 hodin.

Obecní rozpočet 2011 – Chotýšany - návrh
Paragraf

Položka

1039
1039
2212
2212
2212
2321
2321

5169

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

5329

3399

5222

3421

5222

3419
3419
3419
3419
3419
3419
3631
3631
3631
3632
3632
3635
3635
3639
3639

5154
5139
5137
5171
5222

5169
5171
5154
5169
8124

5137
5139
5154
5169
5171
5331
5154
5155
5171
5321
5171
5021
5136
5137
5139
5021
5136
5137
5139
5169
5139
5175

5154
5171
5139
5169
5222
5329

Složka

Podsložka

Nákup služeb
Lesní hospodářství
Služby
Opravy
SILNICE
Elektrická energie (ČOV)
nákup služeb (rozbor vody, odvoz kalů)
splátka úvěru
Kanalizace
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(Benebus)
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
Nákup čerpadla
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Nákup služeb j.n (rozbor vody, výkopové práce)
Opravy a udržování (ATS - posílení tlaku vody)
PITNÁ VODA
příspěvek obce do školy
Elektrická energie
Palivo
Opravy a udržování
Neinvestiční transfery obcím
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opravy a udržování
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
drobný majetek
Nákup materiálu j.n.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
Ostatní osobní výdaje
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný neinvestiční majetek
Nákup materiálu j.n.
služby - tisk novin Agrodat
ZÁLEŽITOSTI KULTURY J.N.
Nákup materiálu (věnce, dárky, balíčky)
Nákup služeb ostatních (občerstvení)
neinvestiční dotace občanským sdružením (Sdruž. přát.
Chotýšan, Červený kříž, Důchodci, postižení )
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Neinvestiční dotace občanským sdružením ( SRPŠ 5)
Využití volného času dětí a mládeže
Elektrická energie
Nákup materiálu j.n.
drobný majetek
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.
Elektrická energie
Opravy a udržování
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Materiál
POHŘEBNICTVÍ
nákup služeb - (digitalizace, geom. Práce, projekt. Dok.)
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Neinvestiční transfery- ochrana fauny Votice
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.(CHOPOS)

2011
70,00
70,00
50,00
40,00
90,00
0,00
5,00
207,00
212,00
55,30
55,30
0,00
5,00
120,00
50,00
120,00
295,00
460,00
160,00
50,00
5,00
80,00
755,00
0
0,00
5,00
5,00
0,00
3,00
13,00
10,00
3,00
5,00
2,00
15,00
35,00
10,00
5,00
42,00
57,00
5,00
5,00
25,00
5,00
20,00
30,00
60,00
140,00
100,00
30,00
130,00
5,00
5,00
250,00
250,00
0,00
81,83

3639
3639
3639
3722
3722
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

6130
6349
5169
5021
5171
5139
5156
5169
6121
5139
5156
5162
5167
5171
5222
5023
5031
5032
5011
5021
5031
5032
5136
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5169
5172
5175
5361
5362
5141

Nákup pozemku
ČOV(Budka, Matoušková, Mach)
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ J.N.
Nákup služeb j.n. (tech.sl.)
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Ostatní osobní výdaje
oprava a udržování
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup služeb j.n.
Revitalizace LBP Chotýšanky
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením
POŽÁRNÍ OCHRANA
Odměny členů zastupitelstva obce
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení, přísp. z
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk )zákony)
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů, pojištění obce
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Programové vybavení
Pohoštění
Nákup kolků
Platby daní a poplatků
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
placené úroky
PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FIN. OPERACÍ
VÝDAJE CELKEM

Příjmy z daní

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

Příjmy ze státního rozpočtu

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

Příjmy z místních poplatků

Poplatek za komunální odpady 1337
poplatek ze vstupného 1344
Poplatek za psy 1341
Poplatek - hrací automaty 1347

100,00
90,00
271,83
450,00
450,00
20,00
20,00
10,00
15,00
35,00
100,00
200,00
50,00
10,00
3,00
5,00
50,00
0,00
118,00
557,00
0,00
88,00
645,00
350,00
15,00
80,00
30,00
5,00
30,00
80,00
5,00
5,00
40,00
50,00
5,00
30,00
20,00
10,00
2,00
0,00
757,00
32,00
32,00
4586,13

1400,00
80,00
55,00
800,00
670,00
550,00
50,00
70,00
0,00
300,00
3,00
10,00
50,00

správní poplatky 1361
Ostatní příjmy

2,00

Za tříděný odpad 3722 2111
Za prodej pozemků 3639 3111
za dřevní hmotu z obec. lesa 1039 2111
příjem z ubytovacích kapacit 1342
Nájem - kadeřnictví + ostatní
za hřbitov 3632 2111
za vodu 2310 2111
úroky 6310 2141
Smlouva - BES 6171 2321 215tis. 3639 2131 45tis.
PŘÍJMY CELKEM

40,00
10,00
50,00
1,00
10,00
2,00
120,00
6,00
260,00
4539,00

PF 201 1
R o k n a p ln ě n ý z d ra v í m ,
r a d o s t í a lá s k o u p ř e jí
z a s t u p it e lé o b c e
C h otý ša n y

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 17
Kojetice – Smykov 2
S manželkou Barborou měli čtyři děti. Dcera Antonie se dostala na statek k Říhovým do Znosimi. Syn Jaroslav
zahynul v první světové válce, padl na frontě v roce 1915.
Druhý syn Rudolf se vyučil truhlářem. Pracoval potom jako tovaryš ve Vídni společně tehdy se svým
příbuzným Janem Toulou z Chotýšan čp. 8., který byl také truhlářem. Ve Vídni pracoval celkem asi šest roků,
líbilo se mu tam, když ovšem vypukla válka v roce 1914, musel také narukovat k tehdejšímu pražskému pěšímu
pluku číslo 28. Pak byl přeložen k „Tyrolským myslivcům“. V roce 1917 byl na žádost svého otce propuštěn
z vojny domů jako zemědělec na tak zvaný „Enthebung“.
Po převratě v roce 1918 znovu narukoval a sloužil potom v nové už československé armádě u tehdejší
vojenské stráže 22 měsíce. Po návratu z vojny se k řemeslu už nedostal. Zůstal doma na statku a pomáhal
bratrovi v hospodářství. Jezdil s koňmi.
Třetí syn Toulův zdědil statek. V masopustě 1919 se oženil s Antonií Zemanovou z Onšovic. V roce
1921 se jim narodil syn Josef, matka však po porodu zemřela. Karel Toula se pak hned za rok nato – v roce 1922
– znovu oženil a to se sestrou své první manželky Marií Zemanovou, narozenou 1896. V roce 1926 se jim
narodila dcera Marie.
Toulův statek „Na Smykově“ popisné číslo obce Městečka 24. obsahoval tehdy celkové výměry 13
hektarů polí a luk, jeden a půl hektaru lesa.
Starý Josef Toula, Karlův otec se dožil vysokého věku v poměrně dobrém zdraví. Zemřel 16. října 1931,
bylo mu 90 let. Měl ještě všechny zuby! Pohřeb jeho se konal do Chotýšan v neděli 18. října – právě o
chotýšanském posvícení – za velké účasti lidí z celého okolí.
Karel Toula se svou druhou manželkou Marií hospodařil na zděděném statku celkem klidně, spokojeně a
dobře. Syn Josef i dcera Marie dorůstali, Josef si odbyl i vojenskou povinnost a rodiče se těšili, že jim přivede
brzy i nevěstu. Všechno však dopadlo poněkud jinak . . .
Léta ubíhala, i druhá světová válka přehnala se ve své zběsilosti přes náš kraj, celkem však bez rušivých
zásahů. Aby plnil venkov řádně svoje povinnosti vůči městům byly ještě několik let po válce předepisovány
hospodářům povinné dodávky obilí, masa, vajec, mléka i jiných zemědělských produktů. Tyto dodávky plnil
hospodář Karel Toula všechny v pořádku a také včas. Na práci si celkem stačili sami. Hospodář s hospodyní,
syn Josef a dcera Marie, obá již odrostlí a bratr hospodáře, dosud svobodný Rudolf. Ti všichni hospodářství
dobře rozuměli, kus pořádné práce také zastali, byli to praví dříči.
Bylo právě v době žní v roce 1951, kdy onemocněl bratr hospodáře Rudolf a léčil se pak nějaký čas
v benešovské nemocnici. Práce na statku se tím zdržela a povinné dodávky poněkud vázly, opozdily se. Jednoho
dne v tom čase navštívil na „Smykově“ Toulův statek tehdejší tajemník MNV v Chotýšanech Antonín Šmídek
spolu se zaměstnancem Výkupního podniku ve Vlašimi Janem M. Přišli Toulovi připomenout povinnost
dodávek.
Hospodář Karel Toula byl právě ve stodole, kde se synem Josefem připravovali mlátičku na zítřejší
mlácení. Svým klidným a mírným způsobem zdůvodňoval opoždění v dodávce, poukazoval na bratrovo
onemocnění, zdůrazňoval, že jeho nepřítomnost je v hospodářství citelně postrádána. Slíbil přesto, že se
vynasnaží, aby do stanoveného termínu byly dodávky splněny.
Jan M. jeho zdůvodnění ovšem vůbec nedbal a svým suverénním způsobem splnění dodávek vymáhal.
Přímo vyhrožoval, že nebude-li dodávka splněna do 8. září mohlo by se stát, že . . . a přitom ukázal furiantským
gestem na vysoký topol, stojící blízko silnice na pokraji Toulova pozemku, používaje výhružného výroku, který
nelze ani opakovat. Karla Touly se tato výhrůžka hluboce dotkla. Vůbec na ni neopověděl, otočil se a více si
obou nevšímal. Jan M. poznal, že trochu přestřelil ve své horlivosti, začal to omlouvat, nepříjemný a trapný
dojem, který tím způsobil, už nezahladil. Za chvíli potom oba – on i Šmídek ze statku odešli. Po jejich odchodu
udělalo se však hospodáři Toulovi pojednou nevolno, zatočila se mu hlava a přímo se svalil na mlat. Syn Josef
jej pak s námahou dopravil do sednice, kde spolu s matkou uložili jej na postel.
(pokračování příště)
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