
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 29. dubna 2014. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
hospodaření obce Chotyně v roce 2013, kdy příjmy  
v roce 2013 byly ve výši 21 888 990,- Kč, což je  
100,5% plánovaného rozpočtu a výdaje byly ve  
výši 15 379 288,- Kč, což je 96,39% plánovaného  
rozpočtu. Dále je součástí výdajů splátka úvěru za  
CAS ve výši 5 060 250,- Kč a splátka jistiny úvěru  
na Dům s peč. službou ve výši 1 763 752,40 Kč.  
Hospodaření je přílohou Chotyňáčka. 
 
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
hospodaření příspěvkové organizace Základní  
škola a Mateřská škola Chotyně . Příjmy v roce  
2013 byly ve výši 6 364 835,02 Kč a výdaje  ve  
výši 6 299 980,61 Kč. Hospodářský výsledek ve  
výši 64 854,41 Kč bude použit na snížení ztráty od  
roku 2003. 
 
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
bez výhrad  Závěrečný účet obce za rok 2013 a   
Závěrku obce za rok 2013. 
 
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok  
2013 bez výhrad.  
Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedo- 
statky. 
 
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů ¨ 
Rozpočtový výhled na období 2014–2020. 
 
7. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
příspěvky na sportovní činnost takto: 
- jednotlivci 5 000,- Kč na osobu a sportovní oddíl 
15 000,- Kč. 
 
8. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů   
věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě –  
napojení ČOV na zatrubněnou vodoteč pro RD  
postavený na st.p.č. 344 v k.ú. Chotyně k pozem- 
kovým parcelám č. 1034/1 a 1034/3, obě v k.ú.  
Chotyně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
tyto prodeje nemovitostí: 
- prodej p.p.č. 842/3, zahrada o velikosti 119 m2  
v k.ú. Chotyně, za částku 25,- Kč/m2, celkem za  
pozemek 2 975,- Kč 
- prodej p.p.č. 75/1, trvalý travní porost o velikosti  
48 m2 v k.ú. Grabštejn,  za částku 15,- Kč/m2,  
celkem za pozemek  720,- Kč 
- prodej p.p.č. 774/15, orná půda o velikosti 1 097  
m2 v k.ú. Chotyně, za částku 300,- Kč/m2, celkem  
za pozemek 329 100,- Kč 
 
10. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů 
pohledávky obce převést na podrozvahu, zůstanou  
takto vevidenci, ale nebudou nabourávat hospo- 
daření 
 
11. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
poskytnou finanční výpomoc ve výši 25 000,- Kč  
Domovu U Spasitele Frýdlant za V. Zárybnického. 
 
12. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  
podání žádostí o dotace  na Státní fond životního  
prostředí na Zateplení budovy Mateřské školy  
Chotyně č.p. 129 za celkové výdaje na projekt ve  
výši 4 069 621,- Kč a na projekt Svážíme bioodpad 
 z obce Chotyně za celk. částku 2 725 735,- Kč. 
 

Liberečtí profíci předávali  
zkušenosti dobrovolným  

kolegům, vedli výcvik  
ve flashover kontejneru 

 
Jedním z hlavních protivníků je pro hasiče oheň. 

Právě v tomto duchu byla vedena odborná pří-

prava pro členy jednotek sborů dobrovolných 

hasičů Liberec – Vesec, Frýdlant, Chotyně, 

Raspenava a Oldřichov v Hájích 

Díky možnostem, které nabízí výcvikové zařízení 

ve Vysokém Mýtě (ZSRPP – Zařízení simulující 

reálné podmínky požáru tzv. FLASHOVER 

KONTEJNER), si mohli vyzkoušet své teoreticky 

nabyté znalosti v podmínkách téměř reálných. 
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Vyzkoušeli si na vlastní kůži, co vydrží jejich 

ochranné pomůcky a oni sami při teplotách až 

500°C. Celkem se zúčastnilo 24 frekventantů. 

Vedením této odborné přípravy byli pověřeni 

lektoři FOK z ÚO Liberec. Vybraní členové z řad 

JSDHO nejprve prošli teoretickou přípravou 

v časové dotaci 3h + 1h . Zde si připomněli vše-

chny důležité zásady pro boj s ohněm a kouřem. 

Dozvěděli se o nebezpečných jevech doprováze-

jících požáry v uzavřených objektech, jakými 

jsou např. ROLLOVER, FLASHOVER a 

BACKDRAFT. 

V teoretické rovině byli seznámeni, jak nebezpe-

čným jevům předcházet, jak je rozeznat a v ne-

poslední řadě, jak se jim bránit. Další částí teorie 

byla práce s proudnicí a využití tzv. 3D hašení. 

Po tomto tříhodinovém bloku následoval prakti-

cký výcvik v používání proudnice při 3D hašení a 

správnosti aplikace vody jako hasiva. 

Ve dnech 26. 4 a 10. 5. následoval výcvik ve Vy-

sokém Mýtě s časovou dotací 4h. Nejprve pro-

běhla tzv. pozorovací část. „Na vlastní kůži" si 

hasiči vyzkoušeli, co je ROLLOVER v téměř re-

álných podmínkách požáru řízeného ventilací 

s důrazem na nutnost dodržovat všechny zásady 

pro boj s ohněm a kouřem, které se dozvěděli 

v teorii. Zároveň se ocitli, někteří i poprvé v živo-

tě, v prostředí nulové viditelnosti kvůli tmě a 

kouři uvnitř kontejneru. 

Druhá část byla zaměřena na průzkum a vyhle-

dání osob. Zde se utvrdili v tom, jak je důležité 

této činnosti věnovat pozornost při své pravi-

delné odborné přípravě, a to nejen teoreticky, ale 

i prakticky. Neznámé prostředí, vysoká teplota, 

téměř nulová viditelnost a navíc nebezpečí číha-

jící v peci, to vše patřilo k této části výcviku. 

Tepelná setrvačnost už byla pouze závěrečnou 

„třešničkou na dortu“. Frekventanti si na vlastní 

kůži vyzkoušeli kvalitu svých ochranných pomů-

cek. Dále bylo prakticky předvedeno, jak správně 

zacházet s proudnicí, lépe řečeno jak aplikovat 

vodu, aby nehrozilo nebezpečí opaření. Mnozí 

zjistili, že méně je někdy více. Závěrem celé od-

borné přípravy bylo připomenutí těch nejdůle-

žitějších zásad, upozornění na některé nedostat-

ky ze strany cvičících a doporučení do odborné 

přípravy, kterou si provádí JSDHO samostatně. 

Speciální poděkování patří HZS Pardubického 

kraje za zapůjčení výcvikového zařízení. 

      pprap. Jiří Košek, nprap. Ing. Jan Pluhař 

Prosím, buďme k sobě 
 ohleduplnější! 

Na veřejném zasedání se zastupitelé také  
zabývali návrhem, aby vznikla obecní vyhlá- 
ška o klidu během nedělí a svátků. Diskuse  
k této problematice byla poměrně dlouhá, 
ale výsledkem bylo, že jsem byla pověřena, 
poprosit vás, pokud to jen trochu půjde,  
zachovat během nedělí a svátků klid. 
Věřte, že je mezi námi hodně spoluobčanů, 
kteří přes týden pracují a chtěli by si aspoň 
během neděle nebo svátků odpočinout.   
Bohužel toto téma bylo otevřeno díky spolu- 
občanům, kteří nepracují, ať již z důvodu  
důchodu nebo nezaměstnaných. Ti by oprav- 
du mohli posekat nebo pořezat v týdnu. 
Je jasné, že někdy z důvodů pracovního vy- 
tížení přes celý týden potřebujete dělat i  
v neděli doma. Zkuste si o tom se sousedy  
promluvit a třeba se i domluvíte. Byla bych 
 moc nerada, abychom vyhlášku o klidu mu- 
seli řešit.  
Jsme na vesnici, vše je o domluvě, ohledu- 
plnosti a toleranci.  
 
A taky buďme slušní – to se týká uklízení  
výkalů našich pejsků. Po vesnici jsou sáčky,  
na hřišti jsou sáčky nebo si prostě dejte 



pár sáčků do kapsy, když jdete se psem na 
procházku. Koše jsou téměř všude, takže je 
kam i plný sáček vyhodit.  
Nedovedete si představit, kolik výkalů musí- 
me uklízet. 
Prosím, jde jen o zvyk a je to opravdu sluš- 
nost. 
                                        starostka 
 

Příspěvky na sportovní  
činnost 

Miroslav Daňko 
Běhám již řadu let, minulý rok jsem absolvo-
val méně závodu, protože jsem svépomocí 
zateploval RD. Na podzim a zimu jsem se 
opět dostal na své tréninkové dávky a dou-
fám, že to v letošní sezóně zúročím.  
Odběhnuté závody 2013: 

1. Pražský maraton 
2. Hrádek nad Nisou triatlon – štafeta, 

plaval jsem a běžel – 1.místo 

Odběhnuté závody 2014: 
1. Lotharův běh – Děčín 11km – 2.místo 
2. Nový Bor 10km – 1.místo 
3. Jablonné v Podještědí – hodinovka – 

4.místo 
4. Polevský běh – Polevsko 10km – 

2.místo 
5. Pražský půlmaratón – 83.místo z 12500 

startujících 

V nejbližší době mě čeká Pražský maraton 
(11.5.), kde bych se chtěl pokusit o nový osob-
ní rekord. Dále oblastní závody. 
 
Zuzana Daňková 
Běhání jsem se začala věnovat v listopadu 
minulého roku (2013). Cíl byl uběhnout 
Silvestrovský běh na Kristýně. Skončila 
jsem na 2.místě. Přes zimu jsem dále tré-
novala a nyní už mám za sebou další 2 zá-
vody, v Jablonném  v Podještědí  a v Pole-
vsku.   
Odběhnuté závody : 
1. Silvestrovský běh – Kristýna 3,6km – 

2.místo ženy 
2. Podještědská hodinovka – Jablonné 

v Podještědí – 1.místo (uběhla jsem 

12.998m a vytvořila  nový rekord závodu 
v ženské kategorii) 

3. Polevský běh – Polevsko  10km – 5.místo 
ženy 

Tento rok (2014) absolvuji ještě několik oblast-
ních závodů, na kterých bude závodit i man-
žel Miroslav Daňko. Velkou motivací je pro 
mě Pražský půlmaratón, kterého bych se na 
jaře 2015 ráda zúčastnila.  
 
Andrea Škrašková 
Golfu se věnuji již několik let a v loňském roce 
jsem absolvovala řadu turnajů. 
Některá umístění: 
MEDARD OPEN - 1.6.2013 – 4. místo 
PRÁZDNINOVÝ TURNAJ - 22.6.2013 – 3. 
místo 
2. LIGA DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN - 
21.7.2013 – 10. místo 
GRABŠTEJN CUP – 5.10.2013 – 2. místo 
CELOROČNÍ SOUTĚŽ VE HŘE NA JAMKY – 
1. místo 
 
Největší úspěchy z předešlých let: 
PRÁZDNINOVÝ TURNAJ – 23.6.2012 – 3. 
místo 
2. LIGA DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN – 
10.6.2012 – 7. místo 
MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY – 8.9.2012 
– 4. místo 
GRABŠTEJN CUP – 6.10.2012 – 3. místo 
ALIATOM 2. POSLEDNÍ – 20.10.2012 – 2. 
místo 
 
V letošním roce se opět chystám na několik 
turnajů např.: 
 2. LIGA DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN NOVÁ 
AMERIKA , OSTRAVICE 
SÉRIE 4 TURNAJŮ „ GRABŠTEJN CUP“ 
JAMKOVÁ HRA A DALŠÍ 
 
Mým největším cílem pro letošní rok je účast 
na 2. lize družstev mužů a žen na Nové Ame-
rice a Ostravici, dále odehrání série turnajů 
„GRABŠTEJN CUPU“ a mistrovství klubu.  
Aktuální hrací handicap je 5,6. 
 
Jan Čížek 
Závodně plave za oddíl Slavie Liberec a mimo 
to se samostatně zúčastňuje Aquatlonů a Tria-
tlonů. Jeho výsledky se stále zlepšují. 
Jarní cena TJ Slavie Liberec 



50 m znak – 1. místo – čas 00:31,9 
100 m znak – 1. místo – čas 01:09,7 
200 m znak – 2. místo – čas 02:29,6 
50 m motýl – 1. místo – čas 00:31,8 
400 m polohový závod – 3. místo – čas 05:30,1 
Jeho aktuální umístění v tabulkách Českého  
svazu plaveckých sportů pro starší dorost je 
např.: disciplína 100 m znak 30. místo v rámci 
ČR, 50 m volný způsob 42. místo v ČR, 50 m 
znak 19. místo v rámci ČR a další. 
Aquatlon Praha (MČR) 
disciplína 400 m kraul + 3 km běh, umístění 
7. místo, čas 16:40,7 
Aquatlon Jablonec n.N. 
400 m kraul + 5 km běh, 7. místo, čas 24:36,7 
Český pohár v Aquatlonu – věková kategorie 
Junioři (189-19 let) průběžně 12. místo v ČR. 
 
SK Šmidliboys 
SK Šmidliboys Chotyně,  byl založen v roce 
2009 skupinou nadšenců z řad chotyňských 
obyvatel, ale i z sportovců z jiných měst, pře-
devším Liberce. V roce 2010 jsme vybudovali 
antukový kurt, který je centrem veškerého no-
hejbalového dění našeho oddílu. Od sezony 
2011 jsme se zařadili mezi oddíly, které hrají 
krajskou soutěž. Tu se nám podařilo již třikrát 
vyhrát, ale do II. ligy postoupilo naše druž-
stvo až v roce letošním.  
 Účast v druholigové soutěži je již pre-
stižní záležitostí, s působností v celé ČR. To 
s sebou však přináší i velké finanční zatížení. 
V naší skupině jsou vzdálená místa, kam mu-
síme dojíždět, jako jsou například České Bu-
dějovice, Karlovy Vary a Praha. To jsou však 
pouze finanční náklady na cestovné. Dalším 
finančním zatížením jsou náklady spojené 
s povinným vybavením hřiště, kde družstvo 
hraje svoje domácí zápasy. Vzhledem k tomu, 
že jsme chtěli sehrát co nejvíce utkání v Cho-
tyni a přiblížit nohejbal veřejnosti ještě více, 
byli jsme nuceni začít budovat sociální zázemí 
na našem kurtu. Toto zařízení a šatny pro ho-
stující družstvo a rozhodčí, jsou jednou z po-
dmínek pro účast v soutěži. Proto jsme zakou-
pili tři buňky, které se nyní snažíme zrekon-
struovat. Čeká nás vybudování přípojky vody 
a elektrické energie. 
V roce 2014 budeme opět bojovat i o úspěchy 
v krajské soutěži a snažit se o práci s mládeží. 
Oddíl má v současné době celkem 31 členů. 
Naší snahou bude finančně zabezpečit zejmé-
na provoz antukového kurtu (nákup antuky, 

sítí, balónů, dooplocení hřiště), zabezpečit 
prostředky na dopravu dorostu na jejich tur-
naje a nákup nových dresů. 
 
Spolek nadšenců kolem paní Koutníkové 
pořádá v neděli 1. června od 14 hodin 

DĚTSKÝ DEN  
u sokolovny, na který přijedou také 
děti z Dětského domova v Jablonném 

v Podještědí. 
Děti, přijďte se pobavit. 

 
O. s. Svaz žen Chotyně pořádá 
v sobotu 7. června od 14 hodin  

POHÁDKOVOU LOUKU. 
Sraz u Restaurace u lip.  
Ženy zvou všechny děti. 

 
5. ročník Chotyňské ťapky 
V sobotu 24. května v 9 hodin u MŠ 

v Chotyni, směr Popova skála, 
občerstvení v průběhu cesty zajištěno, 
konec ťapky okraj lesa nad školkou, 
možnost opékání buřtů, občerstvení, 
přespání pod širákem (vlastní spacák 
nutností) nebo pod vlastním stanem 
(lze přinést již ráno ke školce, věci 

budou uloženy a uzamčeny) 
Srdečně vás všechny zve Hampejz a 

Heřmánek 
 

Víla Nisa bude 21. června. Bližší 
informace v červnovém Chotyňáčkovi. 

 
Připomínáme splatnost poplatků za odpad a 

za psy do konce května. 
FOTBAL 

žáci 
24.5. v 10,00 hod. Chotyně : Mšeno 
7.6. v 10,00 hod. Chotyně : Lučany 

muži 
31.5. v 17,00 hod. Chotyně : Chrastava B 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


