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Konec léta nás v přírodě zaskočil mimořádně
teplým počasím. Ohlédneme-li se nazpět, můžeme
říci, že to bylo fajn.
Je potěšitelné, když Vám přespolní lidé pochválí
vzhled obce. Líbí se prostředí kolem nádrže, dětské
hřiště, udržovaná oplocenka pomníku a také
především hřbitov.Udržovat „hlavní třídu“ od listí
z lipové aleje je časově a fyzicky náročné. Díky
našim pracovníkům paní Janě Klauzové a panu
Františku Kronusovi se to daří.
Bližší košile než kabát a tak to stále v Městečku
dle slov místního občana vypadá jak v pohraničí
padesátých let . Nedaří se nám také vysekávat trávu
v některých alejích, které byly v posledních letech
vysázeny /dubových, javorových a ovocných
stromů/.Některý dobrák nám včas provádí sklizeň
řekl bych ještě nedozrálého ovoce z aleje na Pařezí.
Zhled a Každý rok se provádějí nejméně 4 rozbory
vzorků pitné vody z našeho obecního vodovodu.
Z toho 3 rozbory krácené a 1 úplný rozbor. Poslední
rozbor úplný byl proveden naši novou zkušební
laboratoří spol s r.o. Bioanalytika CZ Chrudim.
Vzorky byly a do budoucna budou odebírány
v Chotýšanech v č.p 49 školní kuchyně a v č.p. 51
výčepní stolice hostince Na Chotýšce. Vzorky byly
odebrány 8. 9. 2009 a laboratorním rozborem bylo
zjištěno, že oba vzorky ve všech sledovaných
ukazatelích splňují požadavky na kvalitu pitné vody.
Je to radostná skutečnost a velké štěstí, že nemáme
problémy s kvalitou pitné vody v našich obecních
studnách a v celém systému dodávky vody
k odběrateli vody z obecního vodovodu. Ale nemusí
tomu tak vždy být. Stačí velké deště, kdy mohutná
přívalová voda se zeminou a bahnem ohrozí naše
čerpací objekty.
Řemeslné práce na údržbě střechy a půdních
prostor severního křídla Chotýšanského zámku se
zastavily. Důvodem je zjištění vážného narušení
krovu. Investor, tj. majitel zámku Farm s r.o.
Chotýšany údajně zadal vypracování projektu na
vyřešení obnovy bezpečného krovu stavby.
V současné době hraje pozici mrtvého brouka a
nekomunikuje s pracovníky MěÚ Benešov a Krajské
památkové péče.

Společnost Farm Chotýšany předpokládala, že
dostanou na obnovu areálu zámku finanční dotace
od našeho státu a nebo fondů Evropské unie. Dnes
jsou si vědomi, že si vzali velké sousto. Areál
zámku je při různých příležitostech nabízen
k prodeji. Menší zámeček v Třeběšicích se
podařilo prodat a již jsou na něm prováděny
opravy střechy.
Pan Ing. Korecký, správce našeho obecního
lesa si nepřeje a zakazuje, aby kdokoliv prováděl
samotěžbu dřeva v obecním lese, i když
v současnosti jsou některé části lesa napadeny
kůrovcem.
Smutný je také pohled na keřový porost na
pravé straně cesty k Pařezí, kde si někdo odložil
materiál ze stavby / sud, sanitární zařízení - wc,
gumové a plastové hadice, dlaždičky..../. S tímto
materiálem si přece příroda neporadí. Takže
nastoupí opět pracovníci OÚ a převezou tento
materiál do jednotlivých kontejnerových nádob.
Jen doufám, že to neudělali občané z Chotýšan.
V měsíci listopadu Obecní úřad zajistí svoz
nebezpečného odpadu firmou AVE. O dni svozu
budou občané včas informováni. Je možné také
využívat skládku v Přibyšicích, kde je možné
uložit materiál jako betonové výrobky,cihlové
úlomky,střešní
tašky
a
keramické
výrobky,oděvy,sklo,biologicky
rozložitelný
odpad, velkoobjemový odpad , nábytek, koberce.
Již od srpnového měsíčníku máme novou
šéfredaktorku Chotýšanských novin, slečnu
Moniku Matouškovou.Vzhled a zlepšení úrovně
novin si vzal za své pan Miroslav Švarc.
Především se musí zlepšit spolupráce s dodavateli
příspěvků do novin , tj. Obecním úřadem, školou
a zájmovými a sportovními složkami v obci .
Děkuji paní Stanislavě Jandačové za její práci
dosavadní šéfredaktorky.
Ať nám ještě na zahrádkách slunce hřeje
záda. Mějte se hezky v tomto babím létě, času
barevného listí, zoraných polí, zrajících hrušek a
jablek. Letos by mohlo být hodně dobré slivovice,
co říkáte?
Miroslav Budka

______________________________________

ZE ŠKOLY

.

Tak už to začalo..
1. září jsme odstartovali další školní rok - v mateřské
školce s novými dětmi přišla i paní učitelka Ilona

Hostinec Pod Kostelem
pořádá v měsíci říjnu
2009 tyto akce:

Šmerhová. Ve škole slavnostně zahájili školní rok paní
Mgr. Eva Filipová - ředitelka školy společně s panem
starostou

Miroslavem

Budkou,

Ti

popřáli

15.

3. října – Lahvátor

prvňáčkům mnoho úspěchů, kamarádů a hezkých dnů
na jejich cestě za poznáním. Do školy přibyli nejen

10. října – Posvícenská zábava

nová paní učitelka v MŠ, 15 prvňáčků, ale i 2 žáci do
třetí třídy. Pan starosta nejen děti přivítal, ale požádal
jej, aby si více vážily majetku školy (o prázdninách
byly její prostory vymalovány) a školní zahrady. Tímto
bychom chtěli apelovat také na děti a především
"omladinu", aby dodržovali Návštěvní řád na zahradě.

Hry a klamy
Ve středu 9. září jsme se společně s dětmi vydali na

17. října – Proměny
31. října – Matyas + Evoluce +
Satisfakce
Zveme všechny lidičky, kteří si chtějí
zpříjemnit večer poslechem hudby,
tancem a dobrým pivečkem.

výlet do Prahy. V Novoměstské radnici jsme navštívili
interaktivní výstav Hry a klamy - velcí a malí si celé
dopoledne hráli a poznávali...... Jedinečnost této
výstavy spočívala v tom, na rozdíl od běžných výstav,
kde jsou exponáty téměř nedotknutelné, tady bylo
zapotřebí s nimi pracovat. Každý exponát v sobě
skrýval nejen prvek pobavení, hry ale i objevitelského
vzrušení. Děti si na nich mohly vyzkoušet zda a jakým
způsobem fungují přírodní zákony, prověřily si své
smysly, změřily si rychlost svých reakcí... Nejen děti,
ale i dospěláci si přišli na své a na chvíli se tak vrátili do
říše her, snů a přání.....

Klub důchodců a Obecní úřad
v Chotýšanech
zvou všechny, kdo se chtějí pobavit
na Posvícenskou zábavu,
která se koná dne 10. 10. 2009 od 19.30
hod. v sále hostince „Pod kostelem“
v Chotýšanech.
K tanci hraje kapela Narex z Bystřice.
Vstupné 80,- Kč.

Porušení rozpočtové kázně
Potichu a nenápadně se zřejmě snaží místní zastupitelé zamést pod koberec porušení rozpočtové kázně, které odhalila
kontrola z Finančního úřadu na počátku letošního roku. Nebýt několika povinných vět v zápisech z jednání zastupitelstva,
nikdo by se nic nedozvěděl. Přitom se nejedná o žádnou maličkost, ale o částku 750 000 Kč, o kterou bude chudší rozpočet
obce. A pokud připočteme i úroky z úvěru, který si pro tento účel obec vzala, dostaneme se k částce cca 1 milión Kč. Pro
ilustraci si dovolím pár údajů: obec ve svém rozpočtu pro r. 2009 počítá s příjmy ve výši necelých 4,8 mil. Kč (zmiňovaná
pokuta tedy představuje cca 1/5 celkových příjmů). Např. výdaje pro školu v tomto roce mají činit 760 tisíc, pro občanské
záležitosti 52 tisíc, pro péči o vzhled obce 110 tisíc, pro požární ochranu 250 tisíc atd. Každý si jistě udělá představu, co
by se za zmiňovanou částku dalo pořídit.
Byla bych velice ráda, kdyby se zastupitelé k celé záležitosti vyjádřili. Uvítala bych odpovědi alespoň na tyto otázky:
-1- Jak došlo k porušení rozpočtové kázně? Za co je pokuta udělena?
-2- Proč chybu neodhalil kontrolní výbor? Nebo snad na ni starostu upozornil? Má vůbec zastupitelstvo kontrolní
výbor? Plní své úkoly? Kdo na to dohlíží?
-3- Zkusili zastupitelé požádat o prominutí pokuty?
-4- Jaké jsou podrobnosti úvěru u České spořitelny (výše úvěru, úroková sazba, doba splatnosti, termíny splatnosti)?
-5- Kde v rozpočtu chtějí zastupitelé najít peníze na splácení úvěru (aby se zase nedopustili porušení rozpočtové
kázně)?
-6- Jaké důsledky pro budoucnost z této záležitosti zastupitelé vyvodí? I kdyby své odměny jako sponzorský dar
převáděli ve prospěch obce, trvalo by 2 roky, než by vzniklou škodu nahradili (v rozpočtu na r. 2009 je na odměny
členům zastupitelstva vyčleněno 500 tisíc Kč). To po nich samozřejmě nemůžeme chtít, ale co takhle postavit se
k problému čelem?
Na závěr si vypůjčím slova pana starosty z úvodníku Chotýšanských novin č. 12/2008: „Stojíme dvacet let po listopadu
podivně smutní a osiřelí a na rtech máme otázku: Co se to po nás v této podivné demokracii vlastně chce?“ Zkuste si na
ni, vážení zastupitelé, i odpovědět.
Ing. Blanka Bejdáková

Odpověď na dopis paní Ing. Bejdákové .
1. Finanční úřad v Benešově provedl dne 6. 1. 2009 u naší obce daňovou kontrolu podle § 16 zákona
č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Kontrola byla zaměřena na dotace poskytnuté v roce 2006
Ministerstvem financí ČR na základě Rozhodnutí ev. č. 298210 8246 ze dne 19. 7. 2006 ve výši 15 000
000,- Kč. Tato dotace byla poskytnuta na realizaci stavebního díla s názvem „Obec Chotýšanyrekonstrukce a přístavba ZŠ „ Termín realizace akce stavební části stavby byl Rozhodnutím stanoven
maximálně na 12/2006 a Závěrečné vyhodnocení akce maximálně na 6/2007.
Pokuta byla udělena za nesplnění 2 bodů Podmínek přidělení dotace.
Dle bodu 5. Podmínek bylo stanoveno: „ Účastník předloží Ministerstvu financí k finančnímu
vypořádání čerpání prostředků státního rozpočtu v běžném roce, tj. formulář RA 80, formuláře RA 81, RA
82 doplněné o skutečnost aktuálního roku. Uvedené formuláře RA budou Ministerstvu financí zaslány
nejpozději do 15. ledna následujícího roku.Daňový subjekt během kontroly nedoložil, že by předmětné
formuláře byly na MF zaslány. Správce daně proto vyzval MF ke sdělení, kdy mu byly doklady
k finančnímu vypořádání předloženy.. Na tuto výzvu MF dopisem ze dne 21. 1. 2009 odpovědělo, že
finanční vypořádání za rok 2006 neeviduje. Daňový subjekt bod 5. Podmínek nesplnil. Formuláře bylo
možno odeslat elektronickou cestou, což údajně minulé vedení obce udělalo.
Správce daně dále kontroloval dodržení bodu 9. Podmínek, který stanoví : „ Účastník předloží do 6
měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v Rozhodnutí....“dokumentaci závěrečného
vyhodnocení podle § 8 odst. 2 vyhlášky“.
Daňový subjekt vyhotovil Závěrečné vyhodnocení akce dne 20. 2. 2007 a na MF jej odeslal dne 26. 2.
2007. Termín závěrečného vyhodnocení byl dodržen.

V bodu 9 je dále uvedeno:“ Pokud ministerstvo financí nerozhodne jinak, předloží účastník
dokumentaci v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu současně se žádostí o provedení
kontroly údajů v dokumentaci uvedených a v jednom vyhotovení, včetně kopie uvedené žádosti o
provedení kontroly, Ministerstvem financí .“
Daňový subjekt žádost o provedení kontroly na finanční úřad nepředložil.
Tato část bodu 9. Podmínek nebyla dodržena.
Listinná podoba Podmínek dotace měla 2 listy, z toho list č. 2, kde byl uveden bod č. 9 se v evidenci
obce nenalezl.
Ministerstvo financí poslalo dne 11. 7. 2007 dopis, ve kterém sděluje, že závěrečné vyhodnocení akce
ZŠ Chotýšany-rekonstrukce a přístavba vzhledem k tomu, že v kontrolované dokumentaci nebylo zjištěno
porušení závazných podmínek opravňujících použití poskytnutých dotačních prostředků ( viz
Rozhodnutí), vyhodnocení akce ukončuje.
To byl moment, kdy vedení obce se utvrdilo, že je vše ve věci dotace v pořádku. Na znění tohoto dopisu
stálo naše Odvolání proti platebnímu výměru č. 16/32009 na odvod za porušení rozpočtové kázně.
Kontrolou ostatních podmínek Rozhodnutí nebyly zjištěny nedostatky.
Závěrem správce daně konstatuje, že nedodržení stanovených podmínek pro použití prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu (nepředložení finančního vypořádání na MF a nepředložení žádosti o
provedení kontroly na FÚ) je klasifikováno jako neoprávněné použití prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu. Za nedodržení Podmínek uvedených v bodu 5 a 9 uloží správce daně daňovému subjektu odvod
za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z částky dotace, která byla k datu porušení, tj. 15. 1. 2007,
příjemci dotace poskytnuta. Správce daně tedy daňovému subjektu uloží odvod 5% z 15 000 000,- Kč, tj.
750 000,- Kč.
2. Kontrolní výbor tak jako vedení obce pravděpodobně předpokládal, že Závěrečným vyhodnocením jsou
záležitosti kolem akce Rekonstrukce a přístavba ZŠ zdárně uzavřeny. Na chybu jsem nebyl upozorněn. Ze
zákona má zastupitelstvo kontrolní a finanční výbor. V současné době své úkoly neplní. Výbory plní úkoly
dle pověření zastupitelstva
3. Zastupitelé podali Odvolání proti platebnímu výměru č.16/2009 na odvod 750 000,- Kč za porušení
rozpočtové kázně. Odvolání bylo Finančním ředitelstvím v Praze zamítnuto. Zastupitelé následovně
požádali o prominutí pokuty u Finančního ředitelství v Praze. Na rozhodnutí žádosti o prominutí
odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně se čeká.
4. Výše úvěru u České spořitelny je 750 000.- Kč. Úroková sazba 4,75 %. Doba splatnosti do 20. 5. 2012.
Termín splatnosti vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce. První splátka 20. 01. 2010. V případě, že
nám bude odvod prominut, splácení úvěru je možné provést před termínem splatnosti.
5. Je to mimořádná událost, která se bohužel stala. Úvěr jsme povinni splácet. Bude to řešeno úpravou
rozpočtu.
6. Na závěr bych chtěl jenom říci, že se nikdo před tímto problémem neschovává, ani ho nikam nezametá.
Nechali jsme udělat právní rozbor, podali odvolání a následně požádali o prominutí. Více čelem se
k problému bohužel postavit nemůžeme. Samozřejmě, že nás velice mrzí, že k této nepříjemnosti došlo a
budeme doufat, že to pro obec dopadne dobře. Nicméně mne mrzí i to, že si občané dovedou všimnout
pouze problému, když se objeví, ale bohužel málokdo si povšimne toho co se povedlo, o kolik nám narostl
rozpočet v uplynulých letech díky dotacím, co se povedlo opravit, vybudovat, atd.

Budka Miroslav

Zápis 9/2009
ze zasedání zastupitelstva obce konané 25. 9. 2009 od 19:00hodin
Přítomni: Miroslav Budka, Ing. Radek Kalina, František Toula, Ilona Syslová
Nepřítomni: Václav Pošmurný
Z toho omluveni:
Určení ověřovatelé zápisu: František Toula, Ilona Syslová
Hosté: p. Kouřil, p. Kouřil ml., p. Kasl, p. Mareš, p. Fulín, p.Babka, p.Bořkovec, 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)

Zahájení.
Kontrola usnesení
Jana Šnytová, Vlašim, žádost o odkoupení a směnu obecního pozemku parc. č. 334/2
v chat.osadě Albatros
Marie Paťková, Chotýšany 8, žádost o vyřešení problému s průběhem hranice pozemku
v místě vybudované nové garáže
Právní informační systém CODEXIS
Sportovní areál Chotýšany - studie
Změna územního plánu sídelního útvaru Chotýšany, došlé nové žádosti
Uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou, která zajistí vyhodnocení a případné
pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Chotýšany, určení zastupitele, který
bude spolupracovat s pořizovatelem změny, stanovení výše úhrady nákladů žadatelů na
pořízení změny
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vytvoření kontaktního místa Czech POINT
v Chotýšanech
Smlouva o provedení překládky podzemního a nadzemního vedení a zařízení sítě
elektronických komunikací – Telefonica O2
Různé.

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

2.

Kontrola usnesení
•
•
•

3.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

starostu prodejem části obecního pozemku parc.č. 1417 v k.ú. Chotýšany o výměře 13 m2 za cenu 50,Kč/m2 panu Babkovi
starostu zahájením správního řízení vyřezání náletů a keřů z původní obecní cesty parc.č. 1371 v k.ú.
Chotýšany
starostu jednáním s ing. Tichovským k urychlení řešení komunikace na pozemku parc.č. 328/10 a 1416

Jana Šnytová, Vlašim, žádost o odkoupení a směnu obecního pozemku parc. č. 334/2 v chat.osadě
Albatros
Paní Šnytová odstranila dle dohody část oplocení a keře zasahující do obecního pozemku parc. č. 334/2 v k.ú.
Městečko u Chotýšan a opětovně žádá o odkup a směnu části tohoto pozemku.
Zastupitelstvo schvaluje směnu částí obecních pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7. 7. 2009 potvrzené
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov takto:
- části pozemku parc.č. 334/2 označeného jako díl „c“ o výměře 387 m2,
- části pozemku parc. č. 334/2 označeného jako parcela č.st. 171/1 o výměře 74 m2, které jsou ve vlastnictví
obce za pozemek parc.č. st. 120 o výměře 50 m2,a za část pozemku parc.č. 334/14 označeného jako díl „e“ o
výměře 279 m2 , které jsou ve vlastnictví paní Jany Šnytové.
Rozdíl směňovaných pozemků t.j. 132 m2 bude odprodán paní Janě Šnytové.
Zastupitelé se dohodli na prodejní ceně 150,-Kč/ m2
Otázka: Kdo je pro schválení směny pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7.7.2009 a prodeje rozdílu t.j. 132m2?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

4.

Marie Paťková, Chotýšany 8, žádost o vyřešení problému s průběhem hranice pozemku v místě
vybudované nové garáže
Při geometrickém zaměření stavby bylo zjištěno, že tato zasahuje zčásti do obecního pozemku, přestože garáž
byla postavena v místě původní kamenné zdi.
Zastupitelé souhlasí s návrhem na odprodej části pozemku, která bude specifikována dle nového GP.
Poté bude vyvěšen záměr prodeje pozemku.

5.

Právní informační systém CODEXIS
Jedná se o akční nabídku firmy Alas software na zpřístupnění právního informačního systému CODEXIS .
Jedná se o legislativu a judikaturu České republiky a Evropské unie. Jde o přehledný informační systém,
poskytující aktuální, historická i dopředná znění dokumentů české legislativy.
Zaváděcí cena činí 10.000,-Kč a aktualizační poplatek 6.000,-Kč/rok.
Vzhledem k tomu, že za zákony v tištěné podobě zaplatí obec něco přes 3.000,-Kč, nebudou se zastupitelé
touto nabídkou vůbec zabývat.

6.

Sportovní areál Chotýšany - studie
Jde se studii zpracovanou Ing. akad. arch. Marií Davidovou.
Jedná se o víceúčelový sportovní areál s širším využitím, který by měl v budoucnu vzniknout v prostoru
dnešního hřiště.
Tato studie bude vyvěšena případně k detailnějšímu náhledu přímo na hřišti nebo na obci.

7.

Změna územního plánu sídelního útvaru Chotýšany, došlé nové žádosti
Celkem došlo 17 žádostí o změnu územního plánu.

8.

Uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou, která zajistí vyhodnocení a případné
pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Chotýšany , určení zastupitele, který bude
spolupracovat s pořizovatelem změny, stanovení výše úhrady nákladů žadatelů na pořízení změny
Zastupitelstvo
1. konstatuje, že starosta obce prověřil splnění kvalifikačních požadavků Pavly Bechyňové pro územně
plánovací činnost / kopie rozhodnutí MMR ze dne 2.2.2007/;
2. schvaluje:
a) fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti – Pavlu Bechyňovou, Pražského
povstání 1799, 256 01 Benešov;
b) uzavření smlouvy s Pavlou Bechyňovou, která tímto zajistí Obecnímu úřadu Chotýšany splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti;
3. pověřilo starostu obce, aby předal všechny obdržené žádosti na změny k posouzení oprávněné osobě, která
vypracuje stanovisko v souladu s § 46 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění tak, aby zastupitelstvo obce mohlo být se závěry posouzení seznámeno na
svém nejbližším zasedání.
4. určilo zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f stavebního zákona) při
pořizování změny ÚPO Chotýšany.
Jméno určeného zastupitele: Miroslav Budka
Určený zastupitel je volený na zbývající část volebního období a bude vykonávat i všechny další činnosti,
které pro něj vyplývají ze stavebního zákona.
5. konstatuje, že uplatněné písemné žádostí na pořízení změny jsou vyvolány výhradní potřebou jednotlivých
navrhovatelů.
6. rozhodlo, že pokud bude doporučeno zahájení nové změny, bude v souladu s § 45 odst. 4 stavebního
zákona její pořízení podmíněno úplnou úhradou nákladů na její zpracování jednotlivými žadateli.
Otázka: Kdo je pro schválení Pavly Bechyňové jako oprávněné osoby
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Otázka: Kdo je pro schválení uzavření smlouvy s Pavlou Bechyňovou která tímto zajistí Obecnímu úřadu Chotýšany
splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Otázka: Kdo je pro schválení znění tohoto bodu?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

9.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vytvoření kontaktního místa Czech POINT v
Chotýšanech
Zastupitelstvo obce provedlo hodnocení nabídek od firem 6PLUS, Agrodat CZ Benešov a RS Reproservis,
které se ucházejí o možnost dodávky a instalace výpočetní techniky pro zbudování kontaktního místa
informační sítě „E-Government v obcích – Czech POINT“.
Zastupitelstvo z výčtu hodnocení všech nabídek rozhodlo, že nejvhodnějším dodavatelem splňujícím veškerá
kritéria je firma 6PLUS a doporučuje uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu na vybavení kontaktního místa
informační sítě „E-Government v obcích – Czech POINT“.
Otázka: Kdo je pro schválení firmy 6PLUS na vybavení kontaktního místa informační sítě „E-Government v obcích –
Czech POINT“.?
Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

10.

Smlouva o provedení překládky podzemního a nadzemního vedení a zařízení sítě elektronických
komunikací – Telefonica O2
Pro realizaci „Bezpečné cesty do školy“ v lokalitě Toulov je nutno provést překládku nadzemního vedení. Je
připravena smlouva s firmou Telefonica O2
Otázka: Kdo je pro schválení smlouvy o provedení překládky?

11.

Hlasování PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Různé
a) Smírčí jednání s panem Tomkem.
Dne 6. 10. 2009 v 15:00 proběhne smírčí jednání s panem Tomkem.
b) p. Mareš – Kdy bude posekaná náves? Kdy zmizí navezená zemina z návsi?

Usnesení č. 9/2009 ze dne 25. 9. 2009:
Zastupitelstvo obce Chotýšany
1) schvaluje
a) bod č. 8 v tomto znění:
Zastupitelstvo
1. konstatuje, že starosta obce prověřil splnění kvalifikačních požadavků Pavly Bechyňové pro
územně plánovací činnost / kopie rozhodnutí MMR ze dne 2.2.2007/;
2. schvaluje:
a) fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti – Pavlu Bechyňovou,
Pražského povstání 1799, 256 01 Benešov;
b) uzavření smlouvy s Pavlou Bechyňovou, která tímto zajistí Obecnímu úřadu Chotýšany splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti;
3. pověřilo starostu obce, aby předal všechny obdržené žádosti na změny k posouzení oprávněné
osobě, která vypracuje stanovisko v souladu s § 46 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování
stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění tak, aby zastupitelstvo obce mohlo být se závěry
posouzení seznámeno na svém nejbližším zasedání.
4. určilo zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f stavebního
zákona) při pořizování změny ÚPO Chotýšany.
Jméno určeného zastupitele: Miroslav Budka
Určený zastupitel je volený na zbývající část volebního období a bude vykonávat i všechny další
činnosti, které pro něj vyplývají ze stavebního zákona.
5. konstatuje, že uplatněné písemné žádostí na pořízení změny jsou vyvolány výhradní potřebou
jednotlivých navrhovatelů.
6. rozhodlo, že pokud bude doporučeno zahájení nové změny, bude v souladu s § 45 odst. 4
stavebního zákona její pořízení podmíněno úplnou úhradou nákladů na její zpracování
jednotlivými žadateli.
b) směny pozemků dle GP č. 196-2/2009 ze dne 7.7.2009 a prodeje rozdílu t.j. 132m2paní Šnytové
c) firmu 6PLUS na vybavení kontaktního místa informační sítě „E-Government v obcích – Czech
POINT“jako nejvhodnějšího dodavatele splňujícího veškerá kritéria .
d) smlouvu s firmou Telefonica O2 o provedení překládky nadzemního vedení v lokalitě Toulov
2)

pověřuje
a) starostu uzavřením smlouvy s Pavlou Bechyňovou, která tímto zajistí Obecnímu úřadu
Chotýšany splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
b) 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
c) starostu uzavřením smlouvy s firmou 6PLUS na vybavení kontaktního místa informační sítě
„E-Government v obcích – Czech POINT“.
d) starostu uzavřením smlouvy s firmou Telefonica O2 o provedení překládky nadzemního vedení
v lokalitě Toulov
e) starostu ve spolupráci s osadním výborem zjištěním kdo navezl zeminu na obecní pozemek
v Městečku a zajištěním uvedení do původního stavu na náklady viníka
f) osadní výbor v Městečku ustanovením předsedy do příštího jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 23:00 hod.

Příští zasedání zastupitelstva obce dne 30. 10. 2009 od 19:00 hodin
Zapsal: Ing. Radek Kalina

Naše Vesnice – Chotýšanská kronika – Josef Šimek – Kniha sedmá – Část XI.
Z různých dob a časů – Kapitola 15/4
Druhé biřmování
V dubnu roku 1902 obdržel farní úřad v Chotýšanech z arcibiskupské konsistoře pražské zprávu, že 7.
června toto roku bude v Chotýšanech konáno biřmování. Za několik dní po došlé zprávě seděl učitel Karel Polák
s několika chotýšanskými sousedy v hostinci „Na Kopečku“. Mezi jiným hovořilo se také o ohlášeném
biřmování a přítomní vzpomínali mladých let, kdy byli jako chlapci biřmováni. Do hovoru se vmísil i učitel
Polák a řekl, nevěda tehdy ani proč, že také ještě nebil biřmován. Ve skutečnosti však jej ještě jako studenta
Kutnohorského reálného gymnásia obiřmoval Královehradecký biskup Hais a to na jméno Prokop, podle jeho
tehdejšího kmotra lékárníka Prokopa Slavíka.
Brzy po oné rozmluvě v hospodě „Na Kopečku“ navštívil farář P. Schmidt učitele Poláka v jeho
mládeneckém pokojíku ve škole. Navázal řeč na připravené biřmování a líbezným hlasem Poláka žádal, aby se
dal také biřmovat, když mu nebylo možno tak učinit dříve. Učitel Polák se najednou ocitl v úzkých. Marně faráři
vysvětloval, že již biřmován byl a jeho prohlášení v hostinci že nebylo pravdivé. Farář si to ale nedal vymluvit,
stále jej nutil, jen aby se biřmovat dal! Aby nehleděl na to, že je už dospělý a nedomníval se, že by jako učitel
utrpěl snad na vážnosti, když půjde k biřmování zároveň se školními dětmi.
„Pane faráři“, řekl na to Polák, „já jsem opravdu biřmován již byl a vy víte dobře, že svátost biřmování
uděluje se pouze jednou v životě. Je tedy vyloučeno, abych vašemu přání vyhověl a tím porušil církevní
předpisy“. Farář mu však stejně nevěřil. Domníval se, že jeho tvrzení je pouhou výmluvou a konečně po kratším
přemýšlení řekl: „Tak tedy dobře, pane učiteli. Upřímně vám však říkám, že nejsem dokonale přesvědčen o
pravdivosti vašich tvrzení a doufám, že si to vše rozmyslíte a biřmovat se dáte!“ „I když by to bylo podruhé?“,
tázal se Polák. „Ano, i když by to bylo podruhé!“ odvětil farář. Nato se rozešli.
Učitel Polák došel pak asi za čtrnáct dnů do Postupic a o rozmluvě s farářem Schmidtem vyprávěl
tamnímu obvodnímu lékaři MUDr. Janu Ptáčníkovi, který byl znám jako velký volnomyšlenkář a faráře
Schmidta nemohl ani cítit. Ten Polákovi řekl: „Ale ano, když vám pan farář doporučuje, abyste se dal podruhé
biřmovat, tak to udělejte a já vám půjdu za kmotra. Postarejte se jenom o to, abych do Chotýšan a zpět nemusel
pěšky!“ Polák slíbil, že se mu o příležitost postará, poděkoval za radu i za ochotu a odešel rozhodnut, že se tedy
biřmovat dá! Doma požádal nájemce dvora Frankensteina o zapůjčení kočáru na uvedený den a ten velmi
ochotně vyhověl.
Den před biřmováním byl Polák také u zpovědi, což mimochodem řečeno ani dlouho netrvalo. Druhého
dne ráno dojel si s vypůjčeným kočárem do Postupic pro pana kmotra. Po příjezdu do Chotýšan zašli na hřbitov,
kde kolem kostela stála již řada biřmovanců se svými kmotry. Postavili se také do řady. Polák dopředu, doktor
Ptáčník jako jeho kmotr si stoupl za něho. Biřmování prováděl světící biskup Král – František Borgiáš asistoval P. Ferdinand Schmidt. Uplynula delší doba, než se biskup s farářem objevili před naší dvojicí. „To je
náš pan učitel!“ upozornil farář biskupa, který se na Poláka při tom usmál, dvěma prsty pravé ruky dotkl se
jemně jeho pravé tváře a obiřmoval jej na jméno Jan podle kmotra za ním stojícího. Po celou dobu biřmovacího
aktu měl tento položenu pravou ruku na Polákově ramenní.
Po biřmování poděkoval učitel Polák doktoru Ptáčníkovi za kmotrovství a ten, usmívaje se, řekl: „Příteli,
v upomínku na toto vaše druhé biřmování přijměte ode mne malý dárek.“ Při tom mu podal malou etui, načež se
obá srdečně rozloučili. Doktora Ptáčníka – kmotra – odvezl Frankensteinův kočí zpět do Postupic a Polák šel do
školy, kam za chvilku doprovázen farářem P. Schmidtem přišel i biskup Krásl, aby byl přítomen náboženské
zkoušce školních dětí, jak je také už psáno v předcházející kapitole.
Cestou do školy otevřel učitel Polák darovanou mu etui a zjistil, že je v ní pěkná zlatá jehlice do kravaty.
Byl to opravdu pěkný a milý dárek, který vždycky, i potom po letech připomínal Karlu Polákovi jeho d r u h é
biřmování.
Psáno 1950.
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