
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 
konaného dne 16. září 2014. 

 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření  
obce Chotyně k 31. 8. 2014. 
Hospodaření je dále v Chotyňáčkovi. 
 
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. rozpoč- 
tovou změnu roku 2014, kdy příjmy se navyšují o  
2 372 299,- Kč a výdaje se navyšují o částku  
2 896 900,- Kč: 
Příjmy: 

- Dotace ze státního rozpočtu (veřejně 
prospěšné práce, oprava potoka a břehů a 
knihovna)  + 1 100 000 

- Prodej restaurace OÁZA  + 1 237 080 
- Veřejné osvětlení + 35 219 

Výdaje: 
- Oprava potoka a břehů  + 1 550 000 
- Knihovna  + 15 000 
- Kultura   + 10 000 
- Tělov. činnost  + 30 000 
- Zájm. činnost  + 30 000 
- Nebytové hospodářství a vyrovnání 

s OÁZOU  + 755 000 
- Veřejné osvětlení + 200 000 
- Pečovatelská služba + 1 500 
- Požární ochrana + 40 000 
- Činnost místní správy 

Knihy    + 4 000 
Drobný dlouh. majetek + 83 000 
Materiál  + 50 000 
Plyn   + 5 000 
Licence programů + 12 000 
Ostatní služby  + 50 000 
Opravy   + 10 000 
Pohoštění   + 1 000 
Sankce   + 5 400 
Příspěvky  + 45 000 

 
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných: 
-  prodej p.p.č. 769/1o velikosti 11 360 m2 v k.ú.  
Chotyně za částku 1 milion korun. 

-  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
a prodej p.p.č. 33/2 o velikosti 1 167 m2 a p.p.č. 41 
o velikosti 1 429 m2 v k.ú. Grabštejn  za celkovou 
částku 54 900,- Kč. 
 
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných kupní smlou-
vu, na základě které odprodá obec Chotyně Seve-
ročeské vodárenské společnosti a.s. vodovodní řad 
v p.p.č. 1048/2 v k.ú. Chotyně. 
 
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných žádost 
ředitele Základní školy a Mateřské školy Chotyně, 
příspěvkové organizace o výjimku z minimálního 
počtu žáků pro školní rok 2014/2015. 
 

OZNÁMENÍ 
 

O době a místě konání voleb do zastupitel-
stva obce Chotyně podle § 29 zák. č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Volby do zastupitelstva obce Chotyně se 
uskuteční 
v pátek 10.10. 2014 od 14.00 do 22.00 hod. a 
v sobotu 11.10. 2014 od 8.00 do 14.00 hod. 
Místem konání voleb je volební místnost 
v č.p. 200 Chotyně – klubovna hasičů. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území ČR. 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 
 

O době a místě konání voleb do Senátu 
podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky 
se uskuteční 
v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hod 
a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hod 
Místem konání voleb je volební místnost 
v č.p. 200 Chotyně – klubovna hasičů. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
ČR (platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky). 
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti. 
 
V případě konání II. kola voleb do Senátu se 
tyto uskuteční 
v pátek 17. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hod 
a v sobotu 18. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hod 
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební míst-
nosti ve dnech voleb. 
 

Ve volbách do zastupitelstva obce 
Chotyně kandidují dvě sdružení 

nezávislých kandidátů 
 

Číslo 1 „Lidé z Chotyně“ 
Hana Klapková, 35 let, dělnice 
Veronika Růžičková, 37 let, mateřská dov. 
Martin Votýpka, 30 let, podnikatel 
Petra Kubíková, 28 let, recepční 
Zdeněk Sokol, 43 let, podnikatel 
Ing. Magdalena Zemanová, 29 let, rozpočtář 
Jaroslav Hanzalík, 37 let, ošetřovatel 
Lenka Charvátová, 40 let, dělnice 
Vlastimil Sedláček, 39 let, dělník 
Josef Kraus, 62 let, důchodce 
Miroslav Kolínský, 62 let, důchodce 
Petra Grujoska Jorová, 25 let, prodavačka 
Vlastimil Naiman, 69 let, důchodce 
Jan Svoboda, 18 let, student 
Karel Kropáček, 58 let, vlakvedoucí 
 

Volební program sdružení Lidé  
z Chotyně 

1) Zlepšit transparentnost obecních 
zakázek. 

2) Zveřejňování veškerých obecních 
smluv. 

3) Budeme prosazovat vyrovnaný 
rozpočet. 

4) Nechceme prodávat obecní majetek, 
ale najít jiné možnosti využití. 

5) Zasadíme se o renovaci hřbitova a 
okolí. 

6) Více zapojíme občany do rozhodování 
o obci. 

7) Budeme podporovat volnočasové 
aktivity dětí a mládeže. 

8) Aktivní rozvoj činností mateřské školy a 
školy (projekty dotované EU), zajištění 
pravidelného docházení psychologa do 
obou zařízení, pravidelné vyšetření 
zralosti dětí v předškolním věku. 

9) Vytvoření poradny pro zvýšení finanční 
gramotnosti (stop lichvářům a 
exekutorům) 

10) Spolupráce a podpora pro všechny 
obecní sdružení. 

 
Číslo 2 „Chotyně – obec, kde se hezky 

žije“ 
Jana Mlejnecká, 62 let, starostka 
Ivana Morgensternová, 46 let, podnikatelka 
Anna Holická, 64 let, důchodkyně 
Tomáš Halala, 46 let, podnikatel 
Aleš Kolínský, 41 let, podnikatel 
Věra Markovičová, 59 let, důchodkyně 
Klára Zemanová, 28 let, učitelka MŠ 
Jan Fico, 43 let, zaměstnanec 
Jiří Hejlek, 55 let, zaměstnanec 
Petr Janek, 45 let, zaměstnanec 
David Málek, 35 let, podnikatel 
Jan Novák, 41 let, zaměstnanec 
František Rudolf, 44 let, zaměstnanec 
Ing. Jaroslav Vele, 44 let, technik 
Martin Zelenka, 43 let, zaměstnanec 
 
Volební program sdružení Chotyně – 

obec, kde se hezky žije 
 

1. Děti a mládež 
Vytvářet podmínky pro činnost. 
Vybudovaná zařízení udržovat bezpečná a 
v pořádku. 
Podporovat činnost školy a školky. 
Celkově zateplit budovu mateřské školy. 
Debatou s dětmi a rodiči najít vhodné zlepšení 
zahrad u školy a školky. 



Podporovat kulturní vyžití dětí a mládeže. 
Výrazně podporovat organizace, které připraví 
programy pro děti a mládež. 
Zapojovat mládež do dění v obci – soutěže, 
brigády – lépe si vytvoří kladný vztah k obci, 
obecnímu majetku, který se snaží chránit. 
Výrazně podporovat veškeré sportovní aktivity. 
 

2. Rodiče, střední věk a dříve narození 
Vstřícně přistupovat k řešení problémů obyva-
tel obce. 
Pokračovat ve všech akcích, které jsou již 
téměř tradicemi. 
Podporovat: 

- Plesy místních organizací 
- Pálení čarodějnic 
- Chotyňskou ťapku 
- Dětské dny a Vítání víly Nisa 
- Den otevřených dveří u myslivců 
- Sportovní den dětí a mládeže 
- Den otevřených dveří u hasičů 
- Den seniorů – Chotyňská 12 
- Lampiónový průvod na hrad Grabštejn 
- Rozsvícení vánočního stromu 
- Polední vánoční rozjímání v kapli 

Realizovat každý dobrý nápad, ať se týká 
sportu, kultury, zaměstnanosti, zálib atd. 
Podpořit vznik dalších tradic – např. Den 
mužů, máme velké šachové figury a šachovnici 
– venkovní hra šachů, jakékoliv sportovní akti-
vity na naší středové ploše, setkání a čtení 
v knihovně a další a další. 
Dbát o čistotu obce. 
Podporovat dobrovolné organizace. 
Výrazně zlepšit třídění odpadů – papír nosit do 
školy na sběr, za který škola získá peníze na 
své aktivity – pet lahve a sklo dávat do 
separačních kontejnerů – i za to jsou zpětně 
peníze – a další. 
 

3. Bytový fond a obecní majetek 
Odkoupit zpět do majetku obce bytový dům 
č.p. 16 Chotyně a č.p. 5 Grabštejn. 
Pokračovat ve zlepšení bytového fondu – 
postupná výměna oken, vchodových dveří, 
elektroinstalace apod. 
Zbourat vyhořelé garáže za č.p. 151-153 a 
udělat zde stání pro auta. 
 

4. Vzhled obce a veřejná zeleň 
Být si vědomi potřeby pracovníků obce, aby 
byla zajištěna čistota a údržba obce. 

Pečovat o vzrostlé stromy v obci. 
Pravidelně udržovat obecní pozemky. 
Udržovat a vylepšovat hřbitov a jeho okolí. 
Čistit břehy řeky Nisy a potoků. 
Podporovat zemědělské hospodářství. 
 

5. Stav místních komunikací 
Zajistit dotační peníze na opravy místních 
komunikací – je třeba zlepšit stav komunikace 
vpravo podél školky, za okály, přístupová 
komunikace pro rodinné domy pod tratí, ke 
hřbitovu a různé uličky mezi domy. 
Pokud bude možnost získat dotace na stavby 
chodníků, udělat anketu, který směr ven z obce 
(zda na Suchou nebo do Hrádku nebo na 
Grabštejn) považujete za nejdůležitější a tam 
se pustit do stavby. 
 

6. Bezpečnost 
Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií 
Hrádek nad Nisou. 
 

7. Nádraží 
Již několik let má obec zažádáno o odkoupení 
budovy nádraží. Je to ovšem o ceně. Nádraží je 
krásná budova, která teď vypadá hrozně. I 
když obec za současný stav nemůže, je to stej-
ně bohužel vizitka obce. Majitel budovy zatím 
žádnou cenovou nabídku obci neudělal.  
 

Jak správně hlasovat 
Máte tři možnosti.   
Nejjednodušší je označit křížkem vybrané 
sdružení. Tím volič respektuje navržené po-
řadí kandidátů, pokud by na té samé kandi-
dátce označil některé kandidáty křížkem, 
nebere se na to zřetel. 
Pak je možnost zakřížkovat 15 kandidátů 
napříč kandidátkami, přičemž nemusíte 
označit plný počet (15), nesmí jich být ale 
označeno víc, to by byly všechny hlasy ne-
platné. 
Třetí možností je kombinace obou způsobů, 
kdy volič označí jedno sdružení a zároveň si 
z druhé kandidátky vybere další zastupitele. 
Takže pokud zaškrtne 3 kandidáty na jedné 
kandidátce a druhou kandidátku zaškrtne 
celou (to znamená křížek u názvu sdružení), 
tak z tohoto sdružení  dává hlasy prvním 12 
kandidátům. 



Jak hlasovat při volbě do 
Senátu. 

To je jednoduché, prostě vhodíte do obálky 
pouze jednoho kandidáta. 
 

Dejte si pozor na majetek!!! 
V nové zástavbě vedle činžáků se za po-
slední tři měsíce staly tři krádeže (přívěs-
ný vozík, auto, křovinořez). Žádná z krá-
deží nebyla v noci, takže si zavírejte a za-
mykejte své věci i během dne. Buďte více 
obezřetní. 
 

Nabídka práce 
Pro vás nebo vaše známé 

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ, 
SVÁŘEČ CO2 

Místo práce: Liberec, Hodkovice n.M. 
Požadujeme - věk min. 18 let, spolehlivost 
a chuť k práci, zkušenosti s prací 
v automotive výhodou 
Nabízíme – možnost dlouhodobé 
spolupráce, možnost ubytování pro 
nemístní, zajímavé mzdové ohodnocení 
Další informace získáte na tel. 727913123 
nebo 602729154 nebo e-mail 
praha@workservice.cz. 
Možno poslat SMS „práce liberec“, 
zavolají zpět. 
 

Restaurace KLUB Chotyně 
Nabízíme rozvoz hotových jídel 

v ceně 68,- Kč 
Tel. 605 774 893 

Jídelní lístek vždy týden předem 
Výběr z pěti jídel 

Vaříme také pro diabetiky a jiné diety 
Těšíme se na Vás a veříme, že Vám u 

nás bude chutnat!!! 
 

Zimní provozní doba 
Pondělí 10.30 – 15.00 hod. 
Úterý 10.30 – 15.00 hod. 

Středa 10.30 – 21.00 hod. 
Čtvrtek  10.30 – 21.00 hod. 
Pátek 10.30 – 21.00 hod. 
Sobota 10.30 – 21.00 hod.  

(možno i déle domluvit) 
Neděle zavřeno 
 

Ukončení fotbalové sezóny  
a sportovní den 

Naši žáci sehrají poslední zápas 
v sobotu 1. listopadu. Po skončení 
bude rozloučení se sezónou a pro-
běhne také zrušený sportovní den – 
v případě nepříznivého počasí se 
bude vše konat v sokolovně, takže 
přezůvky s sebou. 
Bližší na plakátech před akcí. 
 

T. J. Sokol Chotyně ve 
spolupráci s obcí Chotyně a 

hradem GRABŠTEJN 
 

pořádá  
 

v pátek 31. října 2014  
 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
NA HRAD GRABŠTEJN 

 
Sraz v 17.00 hodin před sokolovnou 

v Chotyni. 
 

Na hradě zajištěn program a 
občerstvení pro děti.  

Dospělí si budou moci zakoupit 
medovinu. 

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

mailto:praha@workservice.cz


Hospodaření obce Chotyně k 31. 8. 2014 
 Rozpočet 

po změnách 
Plnění % 

Příjmy    
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 1 850 000 1 355 087 73,25 
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 
Daň z příjmu fyz.o. z kapit.výnosů 

     70 000 
   190 000 

     32 005 
   151 922 

45,72 
79,96 

Daň z příjmu právn. osob 1 900 000 1 437 555  75,66 
Daň z příjmu právn. osob za obce    345 040    345 040 100 
DPH 4 000 000 2 962 507 74,06 
Poplatky za uložení odpadů        9 000      10 525 116,94 
Odvody za odnětí půdy            300               0       
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa        1 500         1 441 96,07 
Poplatek za likvidaci kom. odpadu    450 000    400 710 89,05 
Poplatek ze psů      13 000      12 079 92,92 
Poplatek za užívání veř. prostranství           400             
Odvod loterií a podob.her, ne VHP      40 000      24 292,47 60,73 
Odvod z výherních hracích přístrojů    140 000     120 325 85,95 
Správní poplatky      28 000       17 030 60,82 
Daň z nemovitostí    650 000     352 806 54,28 
Splátky půjčených prostředků od obyv.    180 000       92 923 51,62 
Dotace na  volby do Evr. parlamentu      19 800       19 800 100 
Dotace na veř. správu     171 400     114 264 66,67 
Dotace ze státního rozpočtu – VPP, potok, knihovna    450 000  1 150 399 255,64 
Neinv. dotace od kraje – dopl. střechy      12 200       12 200 100 
Správa v lesním hospodářství         5 000         4 100 82 
Odvádění a čištění odpad. vod      51 000       54 230 106,33 
Příjmy – knihovna        5 000         2 370 47,40 
Kultura        5 000         3 000 60 
Bytové hospodářství – služby + nájem  1 150 000    575 427,80 50,04 
Příjmy – nebyt. hospodářství     210 000  1 377 839 656,11 
Veřejné osvětlení        35 219  
Pohřebnictví      28 000         3 315 11,84 
IS – výstavba    150 000         2 605,- 1,74 
Komunální služby a územní rozvoj 
- pronájmy a prodeje pozemků 

   600 000     382 706 63,78 

Sběr a svoz kom. odpadu - Ekokom      35 000       24 892,30 71,12 
Péče o veř. zeleň        1 000                     
DPS 1 435 000     809 218 56,39 
Požární ochrana      37 000       26 890 72,68 
Činnost místní správy        5 000          2 994,72 59,89 
Příjmy celkem 14 225 040  11 917 717 83,78 
    
Výdaje    
Péče o zvířata         25 000         6 598,85 26,40 
Správa v lesním hospodářství           7 000         3 630 51,86 
Vnitřní obchod - internet           9 000         8 967,35 99,64 
Silnice-údržba+opravy       100 000        18 802 18,80 
Provoz veřejné siln. dopravy         85 000       42 975 50,56 
Pitná voda         25 000                     
Čistička         80 000       62 364 77,96 
Oprava potoka        1 107 552,90  



ZŠ    1 141 500    694 564,36 60,85 
Činnosti knihovnické         45 000       41 898 93,11 
Ostatní zálež. kultury – oslavy, 
- záležitosti SPOZu, kronika 

        90 000       88 930 98,81 

Ostatní tělov. činnost     180 000     149 656 83,14 
Ostatní zájm. činnost       35 000       59 468 169,91 
Bytové hospodářství     400 000     341 949 85,49 
Nebytové hospodářství – vyrovnání s OÁZOU       40 000     756 291  
Veřejné osvětlení     150 000     188 506 125,67 
Pohřebnictví       50 000            225 0,45 
Inženýrské sítě – RD pod tratí     600 000     400 000 66,67 
Komunální sl. a územní rozvoj – pozemky a 
rozvojové plochy 

      50 000       27 262 54,52 

Sběr a svoz nebezp. odpadů        6 000              
Sběr a svoz komunálních odpadů    900 000    670 216,45 74,47 
Péče o vzhled obcí      75 000      47 417 63,22 
Pečovatelská služba        3 000         3 238,40 107,95 
Dům s peč. službou 3 173 000 2 526 212,56 79,62 
Ochrana obyvatelstva      20 000        
Bezpečnost a pořádek    180 000       90 000 50 
Požární ochrana    399 694    437 147,89 109,37 
Zastupitelstva obcí 1 100 000    770 485 70,04 
Volby –  evropský parlament       19 800      19 800 100 
Činnost místní správy 
- platy zam. v prac. poměru 
- ostatní osobní výdaje 
- soc. 
- zdrav. 
- ost. pov. poj. 
- prádlo, oděv a obuv 
- knihy, tisk 
- drobný hmotný dlouh. maj. 
- nákup mater. 
- studená voda 
- plyn 
- el. energie 
- PHM 
- služby pošt 
- služby telek. a radiok.,sms info 
- služby peněž. ústavů 
- služby školení a vzděl. 
- licence programů 
- nákup ost. služeb 
- opravy a udržování 
- cestovné 
- pohoštění 
- zaplacené sankce 
- příspěvky – MAS, mikroregion,  Domov u 
Spasitele, Euroregion, přestupky 

 
1 600 000 
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   390 000 
   125 000 
     10 000 
       2 000 
       2 000 
        
     50 000 
     15 000 
     35 000 
     80 000 
     20 000 
       6 000 
     75 000 
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       5 000 
 
     90 000 
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       1 000 
       1 000 
       
     48 000  

 
   995 359 
   126 671,25 
   251 051 
     91 506 
       6 882   
          588 
       5 279    
     82 980 
     94 896     
       1 337 
     36 411 
     71 920 
     16 387 
       4 495 
     48 646,28 
     94 316,40 
       3 480 
      11 469,35 
   132 924,83 
     10 864 
          239 
       1 409 
       5 306   
     88 700 
          

 
62,21 
84,45 
64,37 
73,20 
68,82 
29,40 
263,95 
 
189,79 
8,91 
104,03 
89,90 
81,94 
74,92 
64,86 
50,17 
69,60 
 
147,69 
108,64    
23,90 
140,90 
 
 
 

Platby daní – daň za obec     349 567     351 948 100,68 
Celkem výdaje 12 241 561 11 099 222 96,39 
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