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Je tu nový rok. Co nám rok 2010 přinese, nevíme.
Novinové články, které předkládají průzkumy oslovených
Čechů ukazují, že lidé vstupují do nového roku s obavami
o práci a životní úroveň. Nebylo tomu však jinak ani
v minulých letech. Přejme si, aby se tyto černé scénáře
nevyplnily.
Přes určitá snížení některých příjmů z daní, které do obce
od státu plynou prostřednictvím Finančních úřadů,
zastupitelé obce nezvyšují místní poplatky, např. za
komunální odpad a psy. Splatnost poplatku za komunální
odpad je do 31. 1. 2010 a poplatek za psy do 31. 3. 2010.
Také další poplatky zůstávají ve stejné výši jako např.
vodné, stočné, nájemné za nebytové prostory, hrobová
místa, některé využívané správní poplatky. Každý kdo je
poplatníkem daně z nemovitosti ucítí od státu zvýšení této
daně na základě nového zákona. Zastupitelé nevyužili
možnost zvýšit místní koeficient u daně z nemovitosti.
Z čeho je možno mít radost? Především z dobře
fungující školy, kdy umístění dětí v základní nebo
mateřské škole se pro přespolní rodiče stává prestižní
záležitostí. Obec jako zřizovatel školy ve svém rozpočtu
uvolňuje nemalé finanční prostředky k jejímu zdárnému
chodu. Péče o veřejnou zeleň a úklid v obci byla na dobré
úrovni. Dále z plynulé a bezporuchové dodávky pitné
vody z obecního vodovodu a dobré výstupní vzorky
z obecní čistírny odpadních vod. Z posledního rozboru
vody z obecního vodovodu v Chotýšanech vyplývá, že
vzorek vody ve všech ukazatelích splňuje požadavek na
kvalitu pitné vody. Je to dar přírody, je to radost.
Zájmové organizace pracovaly v rámci svých možností.
Potěšitelná je úroveň Chotýšanské kopané a trvalá aktivita
Klubu důchodců. Soutěživost hasičského sboru naopak
poklesla. Oddíl Biatlonu, který dlouhá léta díky
obětavému vedení pana Petra Havlíčka obec vítězně
reprezentoval, je v útlumu.
Co se plánuje v letošním roce. Je zažádáno o 3 dotace –
na opravu místní komunikace od Šilhů až ke hřišti, na
přestavbu nástavby úložných prostorů na hasičského
vozidle Škoda 706 CAS 25, na revitalizaci levého břehu
potoka Chotýšanky (novostavba vodní tůně, revitalizace
vodního toku v osadě Městečko).

V druhé vlně žádostí o dotace se pokusíme řešit akci
Bezpečná cesta do školy Toulov a Chotýšany a opravu
místní hasičské zbrojnice především prostor místností
pošty.
Z vlastních prostředků, nejlépe s finančním
přispěním společnosti BES, splnit požadavky skupin
občanů na zlepšení stavu místních komunikací v místě
jejich bydliště.
Obecní rozpočet na rok 2010 byl schválen s mírným
převýšením na straně příjmů.
Na Městském úřadě v Benešově došlo k výměně
vedoucích odborů. Na odboru životního prostředímísto Ing. Touše Ing. Heřmánek a na odboru správních
věcí (přestupky, matrika, občanské průkazy, cestovní
doklady, evidence obyvatel) místo Ing. Moždžena
naše občanka paní Květoslava Říhová z Křemení.
Lumpové opět řádili. Byla odcizena vstupní kovová
brána oplocenky vodního zdroje u silnice k Takonínu.
Byl proveden pokus o odcizení nového přívěsného
vozíku s plachtou ze dvora jednoho domu
v Chotýšanech. Je patrno, že je nutné být stále ve
střehu, sledovat pohyb cizích lidí po obci.
Naše mládež se o silvestrovské noci bavila
zapalováním plakátů na informačních tabulích. Byla
zdemolována poštovní schránka na vstupních dveřích
do budovy školy, když předtím byl zapálen obsah
uvnitř schránky. To samé se stalo u prodejny paní
Měchurové. Je to velká zlomyslnost některých dětí
z Chotýšan.
Zklidnění dopravní situace na Chotýšce instalací
radaru na měření rychlosti zatím výrazně neprobíhá
z důvodu závady na zařízení radaru.
Dovolte mi poděkovat všem Vám, kteří jste
organizovali různé zájmové a společenské akce v obci
v roce 2009. Dále děkuji panu Miroslavu Švarcovi,
Stanislavě Jandačové a ženám, které zabezpečují chod
a úklid kostela, paní Juklové Marii, Matouškové Marii,
Hýnové Haně, Hronkové Marii a Evě Budkové.
Poděkování patří panu faráři Františku Štětinovi za
duchovní správu v naší obci.
Pevné zdraví a odvahu do letošního roku 2010 Vám
všem přeje
Budka Miroslav

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Srdečně zveme všechny členy a příznivce
SDH Chotýšany na

Prosinec byl ve znamení příprav a těšení se na
nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Začátek měsíce
.
patřil Mikulášskému reji, kdy si děti jednotlivých tříd
připravily program pro děti z druhé třídy. Ti mladší se
Kde? Hostinec pod Kostelem
předvedly v roli Andělíčků. Starší žáci pozvali mladší
Kdy? 23. ledna 2010
děti do svého pekla plného čertů, hříchů a čertovských
V kolik? V 19:30
dobrot. Rej byl zakončen mikulášskou diskotékou.
Čekání na Ježíška zpestřilo dětem také pásmo koled,
pranostik a zvyků v představení "Vánoce přicházejí". V K poslechu a tanci hraje CODA BYSTŘICE
měsíci listopadu poznávaly děti exotické druhy zvířat.
Vstupné: 100,-- Účast ve stejnokrojích vítána.
Tentokráte se seznámily se životem některých druhů
Předem děkujeme za ceny do tomboly.
ptáků - dravců, ale i ptáků exotických - papoušků.
Program byl doplněn praktickými ukázkami z výcviku
vybraných druhů ptáků.
V neděli 10. ledna podle katolického kalendáře křtem
ježíška končí vánoční období.
Vánoce ve škole by nebyly Vánocemi, kdyby se
Při bohoslužbách se naposledy zpívají koledy.
nekonaly vánoční dílničky, kde si děti vyráběly ozdoby U nás v Chotýšanech jsme se ke sváteční chvíli společně
na stromeček, svícny, přáníčka, zdobily perníčky... sešli na novoročním koncertu v kostele sv. Havla.
Poděkování patří paní Syslové, která se opět ujala Učinkoval Podblanický smíšený sbor a orchestr
dílničky s perníčky a dětem se zdobením perníčků z Kondrace pod vedením sbormistra pana Jiřího Volka.
pomohla. Výrobky a práce dětí byly ke shlédnutí na Slyšeli jsme krásné koledy a Rybovu mši vánoční Hej
vánoční výstavě, kterou navštívili i lidé, kteří v obci mistře na profesionální úrovni. Během adventu a vánoční
období sbor vystupoval na různých místech, určitě to pro
dávno nebydlí, ale rádi se do ní vrací.
členy bylo náročné období, ale radost z potlesku jim byla

Hasičský ples

Přípravy na vánoční svátky vyvrcholily vystoupením
dětí na besídce. Pro rodiče si připravily pásmo básniček,
koled a příběh o Ježíškovi. Program byl zakončen
společnou koledou. Po vystoupení následovalo posezení
u kávy a čaje. Tímto bychom chtěli poděkovat všem za
drobné pohoštění.
Přáníčko s drobným dárečkem a zpívanou koledou
patřilo tradičnímu vánočnímu zpívání osamělým
důchodcům v obci.
Plánovaný výlet na Vánoce v perníkové chaloupce
byl zrušen z důvodu velkého počtu nemocných dětí.
Těšit se můžou ale na jaro, kdy v perníkové chaloupce
shlédnou program věnovaný svátkům jara.
Mnoho zdraví, štěstí í a úspěchů v roce 2010 přejí děti a
kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ Chotýšany

velkou odměnou.
Děkujeme za krásný zážitek.

Eva Budková

Rady od Tomáše Halíka, profesora,sociologa a kněze.
Moderní společnost trpí něčím, co jsem při své
terapeutické praxi poznal v oblasti alkoholové a drogové
závislosti.
Člověk, který zneužívá alkohol, vlastně koná jakousi
sebevraždu. Opakovaně sám sebe lituje. Dokud se v něm
neobnoví vůle žít, najít smysl svého života, jeho
problémy se stále vracejí. Osobní stres či nedořešený
problém může působit na ochromení imunitního systému
organizmu. Ochromený imunitní systém přestane
likvidovat nejrůznější nádorové bujení.Tyto procesy totiž
v těle bývají přítomny, ale imunitní systém je obvykle
stíhá eleminovat. Pokud přestane imunitní systém
pracovat, nádory se objevují. Já mám pocit, že v moderní
společnosti byl narušen imunitní systém-totiž morální
systém, systém pravidel a návyků, které pomáhají
překonávat problémy a předcházet jim .
Moudrý a zodpovědný člověk zná míru a hranice. Pokud
propadle tomu, že chce stále víc, stále levněji a stále
rychleji, může to vést k tomu, že slevuje z morálních
pravidel a stává se neseriozním.
Opsáno z týdeníku Profit

Budka Miroslav

Zápis 12/2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 30.12. 2009 od 19:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová,
Nepřítomni:
Z toho omluveni: Václav Pošmurný
Určení ověřovatelé zápisu: Ilona Syslová, František Toula
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Babka. P. Kovář, p. Innemann

Jednání:
1.

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Projednání připomínek k návrhu obecního rozpočtu na rok 2010, schvalovací řízení rozpočtu
Nová úvěrová smlouva s českou spořitelnou na 150 tis. Kč z původní částky 750 tis. Kč
Marie Paťková - žádost o odkup části obecního pozemku o výměře 14m2 dle vyvěšeného záměru
Smlouvy na pronájem hasičské zbrojnice v Městečku
Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě pozemků v rámci akce revitalizace LBP Chotýšanky
Návrh na vyřazení některých položek majetku z inventárního soupisu obce
Příkaz starosty obce k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31.12.2009
Místní poplatky – obecně závazná vyhláška č. 3/2007 a č. 4/2007 - výše poplatků v roce 2010
Nabídka pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšné práce z Úřadu práce na rok 2010
Finanční příspěvek na ČOV – Petr Kuthan.
Různé.
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 uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. – stavba Křemení SPLNĚNO
starostu podáním žádosti o dotaci z fondu rozvoje obcí a měst – Velké projekty, dopravně bezpečnostní
opatření Středočeského kraje na rok 2010 na projekt: Rekonstrukce komunikace ke hřišti (1417)
s rozpočtem 789.129,- Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce SPLNĚNO
starostu podáním žádosti o dotaci z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje
na rok 2010 na projekt: Přestavba nástavby úložných prostorů na voze 706 pro výbavu s rozpočtem 750
tis. Kč a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce - SPLNĚNO
starostu uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – lokalita Toulov - SPNĚNO
starostu osobním jednáním s vlastníky pozemků určených k výstavbě obchvatu Chotýšan - PROBÍHÁ
účetní Marii Matouškovou odstraněním jmenovaných nedostatků zjištěných dílčím přezkoumáním
hospodaření Obce Chotýšany do 31. 12. 2009 - SPLNĚNO
starostu přezkoumáním stavu současného územního plánu - PROBÍHÁ

Projednání připomínek k návrhu obecního rozpočtu na rok 2010, schvalovací řízení rozpočtu
Zastupitelstvo obce Chotýšany schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010 s těmito změnami:
V položce 5512 – Požární ochrana – navýšení účtu 5171 – Opravy a udržování o 100 tis. Kč na 250 tis. Kč.
V položce 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení účtu 6121 – Revitalizace LBP Chotýšanky
na 100 tis. Kč.
Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtu obce na rok 2010?

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Nová úvěrová smlouva s českou spořitelnou na 150 tis. Kč z původní částky 750 tis. Kč
Jedná se o úhradu pokuty vyměřené finančním úřadem za porušení z rozpočtové kázně.
Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy?

5.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Marie Paťková - žádost o odkup části obecního pozemku o výměře 14m2 dle vyvěšeného záměru
Zastupitelé se shodli na ceně 100,-Kč/m2
Otázka: Kdo je pro schválení prodeje?

6.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Smlouvy na pronájem hasičské zbrojnice v Městečku
Zájem o pronájem projevili p. Petr Hrstka a p. František Tůma.
Zastupitelé souhlasí s pronájmem prostor v ceně 5,-Kč/m2/měsíc, s podmínkou úpravy vzhledu a údržby
objektů – odrezení a natření vrat.
Otázka: Kdo je pro schválení pronájmu?

7.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě pozemků v rámci akce revitalizace LBP Chotýšanky
Jedná se o pozemky dotčené realizací projektu revitalizace LBP Chotýšanky:
PK parc.č. 63, 68 a 66 a parc.č. 43/3 vše v kú. Městečko u Chotýšan
Otázka: Kdo je pro uzavření smluv?

8.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrh na vyřazení některých položek majetku z inventárního soupisu obce
Starosta stanovil likvidační komisi ve složení: Kalina, Toula, Syslová.
Návrh bude předán hospodářce obce do 4.1.2010.

9.

Příkaz starosty obce k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce ke dni 31.12.2009
Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace hosp. prostředků obce s jmenováním jednotlivých komisí.

10.

Místní poplatky – obecně závazná vyhláška č. 3/2007 a č. 4/2007 - výše poplatků v roce 2010
Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2009. (tuhý komunální odpad, poplatek ze psů)
Zastupitelé souhlasí s tím, že poplatek ze vstupného bude činit 10% za stejných podmínek jako v roce 2009

11.

Nabídka pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšné práce z Úřadu práce na rok 2010
Bude požádáno o dvě pracovní místa na úřadu práce.

12.

Finanční příspěvek na ČOV – Petr Kuthan, Chotýšany 63
Pan Kuthan dodal všechny potřebné podklady pro kladné vyřízení žádosti.

13.

Různé

Usnesení č. 12/2009 ze dne 30. 12. 2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1)

schvaluje
a) návrh rozpočtu na rok 2010 s těmito změnami:
V položce 5512 – Požární ochrana – navýšení účtu 5171 – Opravy a udržování o 100 tis. Kč na
250 tis. Kč.
V položce 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení účtu 6121 – Revitalizace LBP
Chotýšanky na 100 tis. Kč
b) uzavření nové úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na 150 tis. Kč
c) pronájmem 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
d) uzavření smluv o budoucí nájemní smlouvě pozemků v rámci akce revitalizace LBP Chotýšanky
- PK parc.č. 63, 68 a 66 a parc.č. 43/3 vše v kú. Městečko u Chotýšan
e) prodej části obecního pozemku 1454/7 a 1454/2 v kú. Chotýšany o výměře 14m2paní Marii
Paťkové za 100,-Kč/m2

2)

pověřuje
a) starostu uzavřením nové úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na 150 tis. Kč
b) 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
c) starostu uzavřením smluv o budoucí nájemní smlouvě pozemků v rámci akce revitalizace LBP
Chotýšanky - PK parc.č. 63, 68 a 66 a parc.č. 43/3 vše v kú. Městečko u Chotýšan

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 29. 1. 2010 od 19:00 hodin

Obecní rozpočet 2010 - Chotýšany
Paragraf Položka
1039
1039
2212
2212
2212
2321
2321

Složka

5169

Podsložka
Nákup služeb

Lesní hospodářství
5169
5171

služby
Opravy
SILNICE

5154
5169
8124

Elektrická energie (ČOV)
nákup služeb (rozbor vody, odvoz kalů)
splátka úvěru
Kanalizace

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

5154
5139
5156
5171
5222

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

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.
Pohonné hmoty a maziva
Opravy a udržování
Neinvestiční dotace občanským sdružením (Sokol)
TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST J.N.

2010
100,00
100,00
20,00
40,00
60,00
0,00
5,00
207,00
212,00
55,66
55,66
0,00
5,00
70,00
25,00
20,00
120,00
460,00
130,00
50,00
10,00
80,00
730,00
0
0,00
5,00
1,00
0,00
2,00
8,00
10,00
5,00
10,00
5,00
17,00
47,00
10,00
5,00
30,00
45,00
5,00
5,00
25,00
5,00
0,00
30,00
60,00
120,00

3631
3631
3631
3632
3632

5154
5171

3635
3635
3639

5169

3639
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

5329
6130
6349

Elektrická energie
Opravy a udržování
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

5171

Opravy a udržování
POHŘEBNICTVÍ
nákup služeb - (digitalizace, geom. Práce, projekt.
Dok.)
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

5222

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

Neinvestiční transfery- ochrana fauny Votice
Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.ú. j.n.
(CHOPOS)
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

70,00
20,00
90,00
5,00
5,00
15,00
15,00
1,00
66,84
15,00
90,00
172,84
400,00
400,00
50,00
5,00
10,00
15,00
35,00
100,00
215,00
50,00
10,00
3,00
5,00
250,00
0,00
318,00
530,00
85,00
50,00
665,00
350,00
15,00
80,00
30,00
20,00
30,00
150,00
5,00
5,00
50,00
50,00
5,00
30,00
20,00
10,00
5,00
0,00
855,00
55,00
55,00
4293,50

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
správní poplatky 1361

300,00
3,00
10,00
100,00
1,00

Ostatní příjmy

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.

30,00
10,00
100,00
5,00
10,00
2,00
120,00
8,00

PŘÍJMY CELKEM

1400,00
100,00
55,00
800,00
670,00
335,00
50,00
70,50
0,00

260,00
4439,50

Konkurzní řízení
Obec Chotýšany vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky malotřídní Základní a Mateřské školy
Chotýšany
Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
organizační, řídící schopnosti, znalost školské problematiky a předpisů.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 3. 2010
Více informací o náležitostech přihlášek na tel.: 317 796 231
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 31. 1. 2010 na adresu: Obecní úřad Chotýšany,
Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
K přihlášce uchazeč doloží:
- Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělání
- Doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- Strukturovaný profesní životopis
- Koncepci dalšího rozvoje školy
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
- Lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
- Písemnou přihlášku

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 15/7
Pád do díže
Za dlouhých zimních večerů chodívali sousedé hlavně z hořejší části naší vesnice na besedu také do
hospody „Na Starou“ k Popovským. Skoro každý večer se tu scházeli: Josef Sysel z čísla 5. všeobecně zvaný
„Škvor“, Josef Sysel z čísla 6. tehdejší obecní starosta zvaný „Zeman“, Filip Jelínek, Jan a Josef Šimek – otec a
syn, řezník Emanuel Kačmáček, řídící učitel Longin Fous a dále oba jmenovaní, nám již známí učitelé Remta a
Polák. Mezi tuto společnost přicházíval dosti často i tehdejší hajný z chotýšanské hájovny Fořt, všeobecně
známý jako velký anekdotář, dále i ponocný Matoušek z obce. Popovský pekl vždy jednou týdně dobrý,
polovýražkový chléb, který prodával v krámě a na který měl také, mimochodem řečeno velmi dobrý odbyt.
Jednoho večera měl jako obvykle zaděláno na chleba ve velké díži, postavené v šenkovně blíže kamen, která
stávala s pecí v pravém dolejším rohu. Nevěděl tehdy a netušil to ani nikdo z ostatních přítomných, že tato díž
bude toho večera hráti svoji úlohu. A samozřejmě ani učitel Polák, který chodil po šenkovně v dlouhém
domácím županu. Na hlavě měl turecký fez s třapcem a kouřil dýmku gypsovku s ohromně dlouhým troubelem.
Hostinský Popovský se rovněž procházel po šenkovně, byl oblečen jen v podvlékačkách, bílé košili a vestě,
přepásán širokou pekařskou bílou zástěrou. Ze zvyku jen odfukoval. Padl - li nějaký ostřejší vtip, tu vždy jen
vyprskl. Společnost, složená z uvedených již sousedů a členů rodiny Popovského se velmi živě bavila. Semlela
se kdejaká místní i okolní událost, kritizovala se tehdejší rakouská politika, povídaly se anekdoty a bylo vůbec
veselo. A když byla tato společnost, jak se říká v nejlepším, tu učitel Polák, chtěje provésti nějakou taškařinu
neudělal nic jiného, než že si rozepnul župan a vytáhl si kousek košile z kalhot. Jednu ruku si dal do kapsy a
postavil se rozkročmo před stůl, kolem kterého seděli zmínění sousedé. Při tom nenápadně pozoroval, jak bude
na to kdo reagovat. A také se dočkal. První to uviděl sedlák Sysel – Škvor, právě když zvedal sklenici s pivem,
chtěje se napíti. Už se ale nenapil. Roztáhl tvář v širokém úsměvu, šťouchl do vedle sedícího Kačmáčka, který
byl jinak vážný a seriosní pán a obá se začali smát. Společnost zbystřila pozornost, jeden se podíval na druhého,
potom na Poláka a za chvíli se řehtala celá hospoda. Polák stál klidně u stolu, ohlížel se, divil, proč že se
najednou tak všichni smějí. Stavěl se nevědomým. To už ale plácaje se při tom rukama do stehen. A za stálého
pohybu při tom vzrušujícím a nakažlivém smíchu ustupoval dozadu a dostal se tak až k samé té velké díži.
Klopýtl přes ni a celou vahou svého mohutného těla padl pozadu do těsta, jen mu hlava a nohy z díže vyčnívaly.
Tu teprve nastal huronský smích všech, teď se smál i učitel Polák a hbitě pomáhal překvapenému Kačmáčkovi
z díže. Štěstí bylo, že díž byla přikryta, jak se to obvykle dělávalo lehce přikrývkou s postele. Jinak by to bylo
ovšem zle dopadlo.

„Žide, otevři!“ 1/2
Jiná taková povedená historka se udála v hospodě „Na Staré“ o málo později. Bylo to na podzim, dost
pozdě večer, venku už tma jako pytli. V hospodě seděla a bavila se společnosti asi stejného složení jako při
minulé události. Hosty v šenkovně obsluhovala Rézinka, dcera Popovského. Stará paní Popovská poklízela po
domě. Chodila s lucernou po dvoře k drůbeži i obsloužit dobytek a když po jedné takové obchůzce šla zpět
z chléva, uslyšela najednou z dálky, jak si někdo prozpěvuje nějakou nábožnou píseň. A to bylo známo o
chotýšanském hokynaří Františku Granátovy z „Chotejšky“, že když měl hlavu pitím poněkud obtíženou a to on,
mimochodem řečeno míval dosti často, že si vždy zpíval nějakou nábožnou mariánskou píseň. A tak i toho
večera. Byl za obchodem v okolních vesnicích a nyní pozdě večer v povznesené náladě vracel se cestou od
Takonína a hlučně si při tom prozpěvoval. Jak ho Popovská uslyšela, nechala všeho, vrazila tak rychle do
šenkovny, dveře honem opatřila zástrčkou a sotva dechu popadajíc volala: „Shasněte! Rychle shasněte! Pro
Boha vás prosím, shasněte! Granát se jeden, to bychom měli celý večer pokažený!“ A tak se tedy shaslo. Granát
však přece jen nebyl tak podroušený, aby nepostřehl, že se v hospodě svítilo. Když došel až k hospodě, pokročil
ke dveřím šenkovny a vzal pomalu za kliku, chtěje dovnitř. Shledal však dveře zavřené a začal tedy remplovat
klikou a křičet: „Otevři!“ A po chvilce zas: „Žide, otevři! Otevři, nebo ti to rozbiju!“ V hospodě ticho, všichni
seděli jako pěny a čekali s napětím, co bude dál. A když už ten rámus trval hodnou chvíli, tu učitel Polák vstal
opatrně od stolu, u kterého seděl a potichu – byl jen v bačkorách – se odšoural se dveřím. Tam uvolnil zástrčku
a ve tmě, nikým nepozorován, vrátil se zase na své místo a tiše si sedl ke stolu.
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