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Paní zima se snad již letos umoudřila a brzo přenechá své
žezlo příjemnějšímu období jaru. Nevím, že by se někdo
z občanů vážněji zranil v důsledku uklouznutí na
zledovatělém povrchu. Je pravda, že některá místa
místních komunikací pro auta a zároveň pro pěší byla
velmi nebezpečná. Prohrnování sněhu traktorem s radlicí
za letošní období, které pro naši obec a osady
zabezpečovalo DZS, stálo obecní úřad přes 22 tis. Kč.
Úřad práce v Benešově nám pro letošní rok v rámci
zaměstnanosti občanů vedených na Úřadu práce, vyhradil
3 pracovní místa. Na každé obsazené pracovní místo nám
bude poskytovat příspěvek ve výši 8 tisíc Kč měsíčně.
Tyto příspěvky jsou spolufinancovány ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Od 1. 3. 2010 na
dobu 6 měsíců nastoupila na Obecní úřad jako odborný
administrativní
pracovník paní
Jitka Neradová
z Domašína. Jejím úkolem bude zlepšit administrativní
činnost evidenčního charakteru. Funkci pomocný
pracovník-uklízeč obsadíme až od měsíce dubna 2010.
Říká se, že každý pracovník je nahraditelný, ale jsem
přesvědčen, že o bývalé dlouholeté pracovnici paní Janě
Klauzové toto rčení neplatí.
Vedení obce za účasti finančního výboru rozhodlo
provést kontrolu úhrady místního poplatku za likvidaci a
odvoz tuhého komunálního odpadu (TKO) za tři roky
nazpět a to za roky 2007 až 2009. Poplatníkům, kteří
neuhradili poplatek za rok 2009 se poslaly upomínky č. 1.
Žádám občany poplatníky, kteří ještě neuhradili poplatek
za odvoz a likvidaci odpadů za rok 2010, aby tak
urychleně učinili nejpozději do konce měsíce března 2010.
Obecní úřad, jako správce místního poplatku, začne
uplatňovat navýšení poplatku na základě článku 6 své
Obecně závazné vyhlášky č.4/2007. Zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích stanovuje, nebudou–li poplatky
zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky
nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na
trojnásobek. V našem případě bude poplatek navýšen na
dvojnásobek.
Beseda se senátorem Karlem Šebkem proběhla za
mizivé účasti občanů. Dá se to vysvětlit i tak, že občané
jsou spokojeni se současným děním v naší společnosti a to
je možná dobré zjištění. Proběhlo konkurzní řízení na
funkci ředitele/ky/ ZŠ a MŠ v Chotýšanech. Konkurzní
komise se jednomyslně usnesla a doporučila, aby Mgr.
Eva Filipová byla jmenována do funkce ředitelky.

Starosta obce jmenuje od 1.4.2010 Mgr.Evu Filipovou
do funkce ředitelky ZŠ a MŠ v Chotýšanech. S
ukazatelem rychlosti motorových vozidel, který je
umístěn na příjezdu do obce od Vlašimi nemůžeme být
prozatím spokojeni. Řidič je informován velmi krátce a
na malou vzdálenost. Dodavatelská firma, která
zařízení zajistila a instalovala provádí opatření pro
zlepšení dané situace. Je otázka zda se rychlost snížila,
řekl bych že o velmi málo. Někteří řidiči za podmínek,
kdy jsou stále anonymní a nedochází k postihu za
překročení stanovené rychlosti v obci , již na toto
zařízení nereagují a rychlost nesníží.
Z důvodu zemních prací pro výstavbu nové brány
do hospodářské usedlosti Městečko 1, (vlastníci
Mezinárodní společenství pro vědomí Krišny), se
historická obecní cesta vrací znovu do své původní
trasy přes dvůr této usedlosti. Takže lze přes dvůr jak
pěšmo projít, tak jízdně projet.
Nová informace na internetu sděluje, že společnost
Farm Chotýšany nabízí na prodej zemědělskou usedlost
v Chotýšanech – 108,5 ha. Část pozemků-11,1 ha je
zařazena v územním plánu obce do zóny určené
k zástavbě rodinných domků. K usedlosti patří také
zemědělské objekty a zámek k rekonstrukci. Z
informace vyplývá, že již možná od samého začátku
byl prvořadý zájem majitelů koupě pozemků, rybníků,
lesů a koupě zámku a hospodářských objektů byl pouze
nepříjemný přívažek. Doufejme, že se nedočkáme
doby, kdy pozemky budou rozprodány a to ostatní co
k usedlosti ještě patřilo, bude muset být na náklady
obce odstraněno.
DZS Struhařov nabízí své 4 vodní zdroje a výtlačný
řad v lokalitě U Ladova, louka cestou kTakonínu.
Odhadovanou
celkovou
cenu/vodní
zdroje,
technologické vybavení, výtlačný řad, především
výkup pozemků, věcné břemeno na pozemky,
administrativní zabezpečení vodního díla/ lze
předpokládat kolem 2 mil. Kč. Částka veliká, na druhé
straně posílení v dohledné době o další zdroj vody bude
pro obec nutností. Lze to řešit například posílením o
jeden nový vodní zdroj, který by se nechal pořídit za
300 tis. Kč. Samozřejmě je to velmi důležité
rozhodnutí vždyť se jedná o budoucnost další výstavby
v obci.
Miroslav Budka

______________________________________

ZE ŠKOLY
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Rozpis fotbalových mužstev
Sokola Chotýšany

Únor byl ve znamení příprav na karneval, který pro děti
ze ZŠ přichystaly děti z mateřské školy. A tak se
vyráběly masky, zdobil "taneční sál" a vše vyvrcholilo
"karnevalovým rejem". Na parketě se nejen tancovalo,
ale i soutěžilo. Poděkování patří maminkám, které pro
děti přichystaly drobné občerstvení.
Ve středu 9. února přivítal Ferda Mravenec a jeho
přátelé nové žáky u zápisu do 1. třídy - společně plnili
úkoly a dovednosti, aby mohli v cíli vysvobodit
Berušku, která byla držená v zajetí velkého pavouka. K
zápisu bylo zapsáno 12 dětí.
Zveme vás k zápisu do Mateřské školy Chotýšany na
školní rok 2010/11, který se koná dne 18. března 2010
od 14:30 – do 16:00 hodin v prostorách mateřské školy.
Náhradní termín bude 19. března 2010 od 7:30 - do
12:00 hodin po telefonické dohodě na tel. čísle 317 796
119 nebo 736 472 792.
Ještě než začaly dětem prázdniny, přijeli za dětmi do
školy herci s divadelním představením „O pletené
rukavici“, které bylo zpestřeno hezkými písničkami.

VELOKONOČNÍ VÝSTAVA
U SYSLŮ
Keramika, proutí, svíčky, kraslice,
různé velikonoční a jarní dekorace
pro potěšení.

Otevřeno 20. 3. - 4. 4. 2010
soboty a neděle 10.00 - 18.00hod
všední dny 15.00 - 19.00hod
Srdečně zve Ivana Syslová,
Chotýšany 123, tel 605217328
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Přijďte podpořit naše mužstva
svou účastí.

Petr Kumšta radí
Březen na zahradě
Chvojí, vrstva listí či jiná ochrana rostlin před mrazem už splnila svou úlohu a měli bychom ji odstranit. Rané
jarní cibuloviny a rané trvalky se po oteplení snaží rychle prorůst za světlem a vytvářejí pod ochranou slabé
žluté výhonky s nedostatkem chlorofylu. Záhon očistíme v závislosti na počasí, sledujeme probouzení rostlin a
když se začnou nad povrchem půdy objevovat první nové výhonky, ochranu opatrně odstraníme. Podobně
postupujeme i u trvalých okrasných trav. Stará stébla, která v zimě rostlinu chránila, odstraníme těsně u země
dřív, než mezi nimi vyrostou nová. Pokud se opozdíme, musíme řezat výš, abychom mladé výhonky
nepoškodili.
Jak a kde přezimují mšice škodící na ovocných stromech? Všechny druhy mšic přezimují ve stádiu vajíček
nakladených do menších skupin na kůře ovocných dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře se z nich vylíhnou
larvy, které hned začnou sát šťávu z rašících listů. Dospělé samičky již nekladou vajíčka, ale rodí živé larvy. V
jarním období se na ovocných stromech vyvine několik generací mšic. V poslední generaci se objeví křídlatí
jedinci, kteří přeletují na letní hostitelské rostliny. Zde se celé léto rozmnožují a škodí na nich, ale na podzim se
vracejí zpět na zimní hostitele. Tady se páří a samičky nakladou vajíčka, která přezimují. Některé druhy mšic ale
hostitelské rostliny nemají a koncem jara pouze přeletují na jiné jedince stejného druhu.
Při výsevu mrkve dbáme především na volbu pozemku, odrůdy a hustotu výsevu. Rozhodně nesejeme příliš
hustě, nesklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťovité, pokroucené a poškozené škůdci. Meziřádková vzdálenost
by měla být 25 až 30 cm, abychom mohli mrkev pohodlně okopávat. Semena mrkve jsou poměrně malá, 1 g
obsahuje 800 až 900 semen. Na každý čtvereční metr by mělo přijít jen asi 0,5 g osiva. Při setí se vyplatí
promíchat osivo mrkve s dvojnásobným množstvím suchého jemného písku, tak se dá dodržet správný výsev.
Hloubka výsevu má být asi 0,5 cm a řádky je třeba po zahrnutí přimáčknout. Pokud zjistíme, že je výsev po
vzejití příliš hustý, vyjednotíme rostlinky na vzdálenost minimálně 5 cm od sebe.
Kdo chce mít na zahradě kvalitní trávník, záhy pozná, že péče o něj je stejně náročná, ne-li náročnější, než
pěstovat zeleninu či květiny. Velice častým problémem bývá tvorba mechu, což podporuje celá řada faktorů.
Nejčastěji je to nedostatečná výživa, zastíněné nebo vlhké stanoviště, kyselá půda a nesprávné sečení. Ano je to
tak, příliš nízké strniště nebo dokonce skalpování drnu sekačkou má za následek zvýšenou tvorbu mechu. Teplé
a vlhké zimy vytváří pro vznik mechu přímo ideální podmínky. Bude proto nutné pustit se do boje s mechem s
plným nasazením. Než ale přistoupíme k hnojení, provzdušňování a sečení, vyplatí se nejprve zbavit trávník
mechu mechanicky. Na malém pozemku vystačíme s železnými hráběmi, ale na pozemku o rozloze několika arů
je ruční vyhrabování nadlidský výkon. Na takové ploše se vyplatí použít vyčesávač, který je dodáván jako
příslušenství rotačního kypřiče půdy. Ocelové pruty snadno a rychle vyčešou veškerý mech.
Dokončujeme základní řez jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme proti chorobám buď stromovým balzámem,
latexem, štěpařským voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn a štíhlých vřeten.
Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka nebo drátěná ohýbadla. Do konce března roubujeme a
přeroubováváme všechny peckoviny, v některých případech i jádroviny. Podmínkou pro úspěšné roubování jsou
nenarašené rouby. Volíme obyčejnou nebo anglickou kopulaci, sedélkování, popřípadě kozí nožku.
Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami nebo kmeny poškozené hlodavci. Vykopeme staré nemocné,
mrazem značně poškozené nebo usychající stromy a keře. Na místo po likvidaci dřevin nesázíme stejný nebo
příbuzný druh, raději necháme půdu zregenerovat a důkladně prohnojíme kompostem, případně zapravíme
zelené hnojení. Vysazujeme některé ovocné dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být v době
výsadby mírně narašené. Úspěšná je i výsadba meruněk i maliníku. Ihned po výsadbě je nutný řez korunky a
důkladná zálivka, eventuálně připevnění stromku ke kůlu.
Pokračujeme ve hnojení výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou reakci. U velkoplodých borůvek
nebo zahradních brusinek může být vápnění škodlivé, stejně jako zálivka vodou s vyšším obsahem vápenatých
solí.

Jak zachovat zeleninu čerstvou
Zeleninu ve větším množství můžeme uchovat i doma. Nejčastěji se dlouhodobě skladuje cibule, česnek, zelí,
kapusta, pozdní kedluben, mrkev, petržel, celer, pastinák, červená řepa a ředkev. Vitamíny si zelenina
zachovává jen tehdy, pokud ji správně uskladníme. Ve skladovacích prostorech by měla být optimální teplota 2
až 5 ˚C a vzdušná vlhkost v rozmezí 85 a 95%. Když takové prostory nemáme, zeleninu založíme do vlhkého
písku nebo do mikrotenových sáčků, potom kořeny nevyschnou. Česnek a cibule potřebují ke skladování stejnou
teplotu, ale vlhkost vzduchu je třeba snížit asi na 60 až 80%. Protože cibuloviny vyžadují sušší prostředí, nikdy
je nezakládáme do písku ani je nedáváme do mikrotenových sáčků, začnou potom hnít a klíčit.
Čerstvou zeleninu můžeme i v zimě sklízet venku. Kadeřávek a růžičková kapusta jsou zcela mrazuvzdorné.
Před příchodem zimy je stačí jen přihrnout, aby je nepoškodil těžký sníh a silný vítr. Sklízíme je podle potřeby.
Na záhonu spolehlivě přezimují i odrůdy zimní kapusty, která na jaře pokračuje v růstu. Z cibulovin je odolný
pór. Když k němu přihrneme zeminu, případně porost zakryjeme vrstvou listí nebo dřevěných pilin, můžeme ho
sklízet po celou zimu. Mrazy poměrně dobře snáší i kadeřavá petržel, jejíž lístky sklízíme jen v bezmrazých
dnech. Podobně je to u petržele kořenové, tu také můžeme sklízet, pokud půda není zamrzlá. Typická zelenina
pro zimní sklizeň je také černý kořen. Obsahuje inulin a patří do jídelníčku diabetiků. Z dalších vytrvalých
zelenin můžeme sklízet ještě křen a topinambury.
Zimní jídelníček osvěží i čerstvé natě, které se dají bez problémů vypěstovat i v bytě. Základem jsou dobré
podmínky, které jim zajistí substrát bohatý na humus a živiny. Vysaďte si cibuli, pažitku, kořeny petržele nebo
bulvy celeru. Za krátkou dobu sklidíte čerstvou voňavou nať. V zimním a jarním období si můžete nakličovat i
různá semena, ty jsou bohatým zdrojem vitamínů.
Proč jíst zeleninu? Zbavuje nás únavy, bolesti hlavy a jiných těžkostí. Lidské zažívání je pravidelnou konzumací
zeleniny chráněno před nepříznivými vlivy škodlivých zbytků, které v organismu zůstávají po trávení masitých
jídel. Vyrovnává nežádoucí kyselé prostředí v trávicím traktu a obsahem vlákniny podporuje správnou činnost
střev. Organismus se tak rychleji zbavuje škodlivých produktů trávení.

SRPŠ vás zve na

MAŠKARNÍ

PLES

Koná se: v pátek 19. 3. 2010 v Hostinci pod kostelem od 20.00 hod.
Hraje: PROFIL
Vstupné: 100,- Kč

Vakcinace psů
kdy: v neděli 11. dubna 2010 v 10:30 hodin
kde: na parkovišti před školou
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkazy psů!!!

Posouzení záměru změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Chotýšany.
Zastupitelstvo obce Chotýšany schválilo uzavření smlouvy s fyzickou osobou paní Pavlou Bechyňovou,
oprávněnou k výkonu plánovací činnosti (dle § 24 odst. 1 stavebního zákona), která tímto zajistila Obecnímu
úřadu Chotýšany splnění kvalifikačních požadavků kladených stavebním zákonem.
Na základě předaných písemností od Obce Chotýšany, tj. předání jednotlivých písemných žádostí uplatněných
od občanů obce a fyzických osob, které mají vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám, bylo provedeno
posouzení jednotlivých záměrů na změnu území a jejich možné zařazení do projednávání změny č. 3 územního
plánu sídelního útvaru Chotýšany.
Informace o možnosti začlenění nových záměrů do platného územního plánu obce Chotýšany: Územní plán
sídelního útvaru Chotýšany byl schválen dne 18. 12. 1998. Od doby jeho schválení byly schváleny dvě změny.
Proces pořizování územního plánu sídelního útvaru Chotýšany probíhal v režimu zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Změna č. 3 se bude pořizovat, v případě rozhodnutí
zastupitelstva obce Chotýšany, v režimu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v jeho
platném znění.
Nový stavební zákon zpřísnil podmínky pro vymezování nových zastavitelných ploch. Zastupitelstvo obce,
protože je orgánem voleným, musí svá rozhodnutí provádět velmi uvážlivě, v souladu se zákony nebo dalšími
platnými právními předpisy. Jedná se mimo jiné o posouzení jednotlivých žádostí z pohledu možností kladených
na pořizovatele dle ust. § 55 stavebního zákona. Jednotlivé požadavky vycházejí především z nových žádostí
vlastníků pozemků na rozšíření zastavitelného území, které jsou iniciovány hlavně snahou o zhodnocení svého
majetku. Ne vždy se jedná o vytvoření celkového, do budoucna zohledňovaného koncepčního přístupu k celému
navazujícímu území. Protože obec Chotýšany leží ve velmi kvalitním krajinném prostředí ,které je navíc dobře
dopravně napojeno na město Benešov a Vlašim, je zde ze strany vlastníků zájem neúměrně zhodnocovat své
vlastnictví tím, že požadují další a další pozemky k zastavění a to hlavně pro rodinné bydlení.
Důsledná ochrana nezastavitelného území, tj. území tvořeného pozemky nezahrnutými do zastavěného území
nebo do zastavitelné plochy, je jedním z cílů nového stavebního zákona. Potřeba eliminovat negativní dopady
živelného rozšiřování zástavby, která navíc často neodpovídá charakteru a podmínkám v území, např. do volné
krajiny, je jedním z hlavních úkolů územního plánování. Upozorňuji na § 55 stavebního zákona, kdy bude
povinností provádět vyhodnocování územního plánu v období jednou za 4 roky formou zprávy o jeho
uplatňování. Na základě tohoto vyhodnocení bude vždy možné zahájit novou změnu územního plánu.
Postupné a neuvážené zastavování správního území obce je z hlediska vytváření kvalitního zázemí pro
obyvatele obce zcela nevhodné. Při vymezování dalších ploch pro výstavbu rodinného bydlení se zapomíná na
nutnost vymezovat i rozsáhlou zástavbu rodinného bydlení. Tyto již vymezené plochy zdaleka nejsou
vyčerpány, a proto prokázání nemožnosti využít stávající plochy nelze zodpovědně provést. V případě, že
zastupitelstvo obce bude vedeno snahou některému žadateli vyhovět, je nezbytné provést vyhodnocení celého
navazujícího území včetně celé obce (rozsudek nejvyššího správního soudu, který zrušil změnu územního plánu
na základě nedostatečného prokázání nutnosti vymezení dalších nových ploch).
Vyhodnocením území může dojít k tomu, že některá plocha již k zástavbě vymezená může být vrácena zpět
zemědělskému využití. Tímto způsobem se otvírá možnost pro vymezení nové plochy v sídle nebo osadě.
Doporučuji se věnovat plochám, kde se nepředpokládá výstavba, protože není možná dohoda mezi vlastníky
pozemků nebo se jedná z jejich strany o nezájem nabídnout své pozemky k zástavbě, případně se jedná i o
možný spekulativní záměr.
Doporučuji posoudit velikost již vymezených ploch hlavně v sídle Chotýšany.
Vyhodnocení provádí obecní úřad. Tento je ze zákona zmocněn k tomu, aby posouzení provedl. Zastupitelstvo
obce, přestože by uvítalo a možná i očekává, že dotčené orgány budou záměr posuzovat i s ohledem na § 55
stavebního zákona, toto z jejich strany provedeno nebude. Zmocnění dané zákonem dotčené orgány nedostaly,
vyhodnocení musí být provedeno ještě před zahájením procesu pořizování změny obecním úřadem.

Krajský úřad, jako vydavatel stanoviska podle § 51 bude posuzovat soulad s politikou územního rozvoje
uvedené části 2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Obecním
úřadem provedené podrobné zdůvodnění nutnosti vymezení nového zastavitelného území bude součásti změny a
to v části odůvodnění.
V případě, že zastupitelstvo obce se nebude řídit výše navrhovanými závěry uvedenými u jednotlivých čísel
vyhodnocení, bude nutné provést ze strany obecního úřadu vyhodnocení potřeby vymezení dalších
zastavitelných ploch v souladu s metodickým pokynem, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj:
1) budou vyhodnoceny dosud nevyužité plochy pro bydlení ve schváleném územním plánu sídelního útvaru
a to po jednotlivých lokalitách
2) bude proveden odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení
2a) odborný odhad potřeby nových údajů:
- požadavků vyplývající z demografického vývoje
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití
- požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti
(upozorňuji, že obec neleží v rozvojové ose)
2b) odborný odhad potřeby ploch pro nové bytové jednotky
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Potřeba ploch pro bydlení celkem:
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení:
Již při výkladu, které provedlo Ministerstvo místního rozvoje se jednoznačně doporučilo, aby vyhodnocení
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch bude svěřeno osobám, které se demografickým vývojem
profesně zaobírají.
V případě, že zastupitelstvo obce Chotýšany se odkloní od posouzení a doporučení pořizovatele, je nutné
provést ze strany obce podrobné zdůvodnění, proč rozhodlo v rozporu s § 55 stavebního zákona.
Informace o dodržení zákonného postupu: Nutnost vymezování nových zastavitelných ploch je možné
provést až na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch. Obec Chotýšany má v platném územním plánu obce území k zástavbě hodně
nadhodnocené, které v některých případech nezohledňuje demografický vývoj. Prokázání nemožnosti již využít
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch bude tvořit jednu z příloh
dokladové části změny. Nelze se v rozhodování opřít pouze o skutečnost, že vlastníci vymezených pozemků
nechtějí pozemky určené k zastavění prodat nebo při rozhodování podléhat tlakům vlastníků, kteří jsou vedeny
pouze snahou zhodnotit svůj majetek. V současné době lze plochy, které jsou již dlouhodobě blokovány a žádná
zástavba se na nich neuskutečnila, např. vlastníci s pozemky spekulují, vrátit zpět pro zemědělské využití a to
bez finanční náhrady. Tento postup se výrazně zkomplikuje po 1. 1. 2012, kdy vlastník bude moci požadovat
náhradu za změnu v území (§102 a §198 stavebního zákona). Zastupitelstvo obce by mělo komplexně jednotlivé
změny posoudit, při rozhodování nepodléhat nátlakům jednotlivých vlastníků pozemků. Upozorňuji, že na
změnu není právní nárok nelze se proti rozhodnutí zastupitelstva obce odvolat.
Z textové části stanoviska posouzení jednotlivých návrhů žádostí od pořizovatele změny pani Bechyňové,
pověřené vypracováním Zadáním změny č. 3 územního sídelního útvaru Chotýšany, opsal Budka Miroslav
zvolený zastupitelstvem obce Chotýšany, jako zvolený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 3
územního plánu.

Zápis 2/2010
ze zasedání zastupitelstva obce konané 12. 3. 2010 od 19:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Václav Pošmurný
Nepřítomni: Ilona Syslová
Z toho omluveni: Ilona Syslová
Určení ověřovatelé zápisu: Václav Pošmurný, František Toula
Hosté: p. Kuthan, p.Babka, p.Mareš, p.Innemann, p.Mareš

Jednání:
1.

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

1)

Zahájení.
Kontrola usnesení

2)
3)

Finanční vypořádání prostředků na provoz ZŠ a MŠ v Chotýšanech přidělené zřizovatelem
v roce 2009
Výkaz plnění rozpočtu Obecního úřadu Chotýšany 2009
Změna územního plánu – seznámení se s náklady na projednání první části změny tj. etapy
zadání. Způsob výpočtu a odsouhlasení výše úhrady od fyzických osob, jejichž výhradní
potřebou bylo vyvoláno pořízení změny územně plánovací dokumentace.
Návrh na prodloužení splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu z původní splatnosti
do 31.1.daného kalendářního roku, nejméně o 1 měsíc
Úřad práce – dohody o vytvoření pracovních míst u Obecního úřadu v Chotýšanech v roce
2010
Oprava obslužné komunikace parc.č. 954 v kú. Městečko – manželé Marešovi Městečko 21
DZS Struhařov – nabídka odkoupení vodních zdrojů a výtlačného řadu
Různé

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•
•
•

•
•
•
•

3.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

starostu uzavřením smlouvy o směně pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7.7.2009 a prodeje rozdílu t.j.
132m2 s paní Šnytovou - ODLOŽENO
starostu osobním jednáním s vlastníky pozemků určených k výstavbě obchvatu Chotýšan - PROBÍHÁ
starostu přezkoumáním stavu současného územního plánu – SPLNĚNO
starostu uzavřením smluv o pronájmmu prostor hasičské zbrojnice v Městečku p.Hrstkovi a p. Tůmovi
v ceně 5,-Kč/m2/měsíc, s podmínkou úpravy vzhledu a údržby objektů – odrezení a natření vrat –
SPLNĚNO (Tůma)
starostu uzavřením smluv o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků určených pro obchvat Chotýšan PROBÍHÁ
starostu jednáním s ing. Balatou ohledně projektové dokumentace půdní vestavby a rekonstrukce kabin SPLNĚNO
starostu informováním navrhovatelů změny č.4 územního plánu o jednání zastupitelstva - SPLNĚNO
starostu odkoupením části pozemku p.č. 212/2 v kú. Chotýšany za cenu 100,-Kč/m2 - NESPLNĚNO

Finanční vypořádání prostředků na provoz ZŠ a MŠ v Chotýšanech přidělené zřizovatelem v roce
2009
Základní a mateřská škola předložila vyúčtování za rok 2009. Po přezkoumání tohoto vyúčtování finančním
výborem nebyly zjištěny žádné nedostatky

4.

Výkaz plnění rozpočtu Obecního úřadu Chotýšany 2009
Finanční výbor přezkoumal hospodaření obce.
Při kontrole byly shledány nedostatky, které jsou po konzultaci s vedením obce řešeny.

Zastupitelstvo závěry kontroly bere na vědomí.

5.

Změna územního plánu – seznámení se s náklady na projednání první části změny tj. etapy zadání.
Způsob výpočtu a odsouhlasení výše úhrady od fyzických osob, jejichž výhradní potřebou bylo
vyvoláno pořízení změny územně plánovací dokumentace
Vzhledem k nespokojenosti občanů s nemožností změny územního plánu kvůli vysokému počtu nevyužitých
stavebních parcel bude tato změna pozastavena a začne se pracovat na pořízení nového územního plánu.
Otázka: Kdo je pro schválení?

6.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrh na prodloužení splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu z původní splatnosti do
31.1.daného kalendářního roku, nejméně o 1 měsíc
Zastupitelé s tímto návrhem nesouhlasí

7.

Úřad práce – dohody o vytvoření pracovních míst u Obecního úřadu v Chotýšanech v roce 2010
Budou vytvořena dvě pracovní místa, jedno na administrativní činnost a jedno na úklid obce.

8.

Oprava obslužné komunikace parc.č. 954 v kú. Městečko – manželé Marešovi Městečko 21
Manželé Marešovi žádají obec o souhlas nutný ke stavebnímu povolení k opravě obecní komunikace.
Tuto opravu hodlá pan Mareš realizovat na vlastní náklady.
Obec Chotýšany jako orgán územního plánování souhlasí s realizací obslužné komunikace na pozemku parc.č.
954 v k.ú. Městečko u Chotýšan, jehož je vlastníkem.
Realizace projektu je v souladu s územním plánem.
Investorem projektu je výše jmenovaný pan Josef Mareš.
Otázka: Kdo je pro realizaci opravy panem Marešem?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

DZS Struhařov – nabídka odkoupení vodních zdrojů a výtlačného řadu
Zastupitelé požadují více informací k nabídce: vlastníci pozemků a jejich ceny,…

10.

Různé
a. Konkurzní řízení na funkci ředite(ky) ZŠ a MŠ Chotýšany
Dne 4.3.2010 proběhlo konkurzní řízení. Komise doporučila na funkci ředitelky Mgr. Evu Filipovou. Do
funkce bude jmenována od 1.4.2010.

Usnesení č. 2/2010 ze dne 12.3.2010:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) realizaci opravy obslužné komunikace parc.č. 954 v kú. Městečko panem Marešem
b) zahájení prací na novém územním plánu

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části pozemku p.č. 212/2 v kú.
Chotýšany
b) starostu jednáním s SÚS Benešov ohledně opravy komunikace u pomníku, úklidu komunikací
v obci a prořezání větví okolo komunikace do Městečka.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 22:30 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2010 od 19:00 hodin

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 15/9
Dvojitá štola 2/2
JUDr. Veselý si velmi dobře pamatoval, že farář P. Schmidt loňského roku v červnu svým štvavým
kázáním vyprovokoval chotýšanské osadníky k tomu, že znemožnili konání přednášky Dr. Herbena o Janu
Jeníkovi a insultovalo benešovské realisty, kteří tehdy do Chotýšan přijeli. A tak 24. září 1903 zaslal Dr. Veselý
učiteli Polákovi dopis následujícího znění: „Vážený pane učiteli. Dovoluji si Vám zaslati žádaná štolový
sazebník z něhož seznáte, jaký poplatek panu faráři podle zákona přísluší. Na vyšší obnos nároku nemá a jest jen
Vaší dobrou vůlí, chcete-li mu dáti více, než mu dle štoly náleží. Doufám, že příští středu přijdete do schůze
realistického kroužku, kde si blíže o věci pohovoříme. Se srdečným pozdravem Vám i paní choti oddaný Dr.
Veselý v. r.“Ve středeční schůzi, do které se tedy dostavil i učitel Polák bylo vypočteno, že panu faráři
Schmidtovi přísluší podle štolových sazeb 5 korun a 58 haléřů. Tuto částku mu také učitel Polák zaslal poštovní
poukázkou, podávanou 10. října 1903 na poštovním úřadě v Divišově. Za několik dní nato přinesl poštovní
posel peníze Polákovi zpět. Pan farář P. Schmidt totiž zaslanou částku nepřijal. Patrně se urazil. Tehdy pobíral
učitel Polák měsíční služné 60 korun a tak vrácená částka 5 korun a 58 haléřů mu přišla celkem vhod. Napsal
proto faráři P. Schmidtovi tento dopis:„Vážený pane faráři. Potvrzuji příjem mnou zaslané a Vámi nepřijaté
částky per 5 korun a 58 haléřů. Ústřižek poukázky jsem si uschoval na památku. Těší mne, že Jste v zápalu
křesťanské lásky k bližnímu svému pochopil, že chudý venkovský učitel nemá na růžích ustláno a že Jste výkon
ten provedl zdarma. Velmi Vám děkuji a nikdy Vám toho nezapomenu. V oddané úctě Karel Maria
Polák.“Bývalý chotýšanský podučitel Karel Polák ještě ve svém vysokém pozdním stáří rád a často vzpomínal
na Chotýšany, na místo svého bývalého učitelského působení. Jak sám vždy zdůrazňoval, zalétal v myšlenkách
do doby minulé a připomínal, že mnohem snáze a zevrubněji vybavují se mu události z jeho mladších let a
zvláště vzpomínky na jeho bývalé žáky. V dopise z 22. března 1951 mimo jiné psal: „V mém mozku jak
v kaleidoskopu promítají se jména Rudolf Šimek, Jan Dejmek, František Brothánek, František Holejšovský,
Jenda Trčka, Vašek Tyrner, Anča Hanková, Růža Hrstková, Máňa Kačmáčková, Pepča Stojánková a na každého
z nich mám určité vzpomínky. Rudolf Šimek a Jan Dejmek byli téměř každodenními návštěvníky mého
pokojíčku. Před školou proklepávali můj zaprášený koberec, vlastně běhoun. Protože písmo Rudolfa Šimka bylo
daleko lepší než moje, svěřoval jsem mu vyplňování školních vysvědčení, opravování žákovských úkolů a různé
opisy, což on vždy ochotně, radostně a svědomitě vykonával. Největší radostí Jendy Dejmka bylo, mohl-li čistit
malý mosazný krucifix, k čemuž používal jemného pískovcového prášku, který s sebou v kornoutku nosíval.
Vzpomínám dále na ubohého Trčku, postiženého padoucnicí, kterého jsme při záchvatu vynášeli z lavice a
dávali mu do úst připravený dřevěný roubík, aby si nemohl pokousat jazyk a rty, a kterého jsme všichni upřímně
politovali i po zprávě, že při pasení husí pod Chotýšany na louce „Pod Krabicí“ přišly na něho záchvaty, padl do
vodou naplněné strouhy a v ní se utopil. I na Vaška Tyrnera vzpomínám a na taškařiny, jež prováděl. Pan řídící
Navrátil, když ho někdy žáci zlobili, chytal se za hlavu a bědoval: Mé šediny, mé šediny! Jednoho dne před
vyučováním napodobil Vašek Tyrner gesta pana řídícího, pobíhal po třídě, chytal se za hlavu a za vlasy a
naříkal: Mé štětiny, mé štětiny! Ani nezpozoroval, že jeho producírování přihlíží v otevřených dveřích stojící
sám pan řídící, od něhož dostal potom několik řádných pohlavků a já, který jsem se k tomu výjevu přinatrefil
jsem byl pokárán, jakou prý to mám ve třídě holotu! Jindy dopustil se Vašek jiného poklesku. Od místní školní
radey dostával pan řídící paušál na opatření inkoustu do kalamářů, umístěných vve školních lavicích. Snad
z úsporných důvodů vyráběl si však inkoust sám. To však nebyl inkoust, nýbrž „vodajzna“, jak se kluci trefně
vyjadřovali. Nedivil jsem se, když potom písmo žáků bylo těžko čitelné, žáci tímto inkoustem neradi psali a
Vašek Tyrnerů mu dal jméno „Bleďák“. Žáci mezi sebou uspořádali jednou sbírku a jedenkrát v měsíci chodili
pro inkoust do Postupic. To byl inkoust dobré jakosti, litrová lahev za šesťák, to bylo 10 krejcarů neboli 20
haléřů tehdejší rakouské měny. Jednoho dne vstoupí do mé třídy pan řídící, v ruce drží láhev s tím svým
inkoustem a chce nalévat do kalamářů. Vtom se ozve Tyrner: „Pane řídící, my toho bleďáka nechceme, my
máme svůj inkoust z Postupic!“ Co následovalo? Inu, zas pár pohlavků, vpálených do Vaškovy hlavy. Zásah
jeho byl však korunován zdarem a úspěšně. Pan řídící po bouřlivém výstupu se mnou vícekrát už se svým
bleďákem do třídy nevkročil. I na ostatní vpředu jmenované žáky a žákyně mám určité a milé vzpomínky, ať už
dobré, nebo i méně dobré. O těch však zase až příště …“
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