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Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu.
Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna.
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 21. února 2017.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných přebytkový
rozpočet obce na rok 2017, kdy příjmy jsou ve výši
15 110 200,- Kč, výdaje 12 917 508,- Kč, financování je mínus 1 636 104,- Kč, což je splátka jistiny
úvěru ve výši 1 636 104,- Kč, celkem výdaje včetně splátky jistiny jsou ve výši 14 553 612,- Kč.
Financování je mínus 556 588,- Kč (přebytek
rozpočtu).
Rozpočet dále v Chotyňáčkovi, schválený rozpočet
je také zveřejněn na našich internetových
stránkách.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných předložený
rozpočet Základní školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové organizace. Příspěvek obce na rok
2017 je ve výši 1 100 000,- Kč. Celkově se jedná o
rozpočet, kdy příjmy jsou ve výši 7 590 148,- Kč a
výdaje ve výši 7 439 648,- Kč. Financování rozpočtu mínus 150 500,- Kč bude převedeno do fondu
rezerv. V rozpočtu jsou připraveny finance na náš
podíl, pokud vyjde dotace na úpravu zahrad ZŠ a
MŠ od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočtový
výhled na období 2017 – 2022.
Rozpočtový výhled je absolutní nesmysl, ale dělat
ho musíme. Pokud někoho zajímá, je na našich
internetových stránkách.
5. Schvaluje všemi hlasy:
- prodej p. p. č. 407/3, travní porost o velikosti
124 m2 v k.ú. Chotyně za částku 3 100,- Kč.
- prodej p.p.č. 774/16, orná půda o velikosti 290
m2 v k.ú. Chotyně za částku 4 350,- Kč.
6. Schvaluje všemi hlasy příjem daru – p.p.č.
618/11 o velikosti 239 m2, ostatní komunikace

7. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-4015263/002 LB_Chotyně st.p. 156/5,
lokalita-nové RD.
8. Bere na vědomí rozpočet mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko na rok 2017, kde příjmy
jsou ve výši 272 452,- Kč, výdaje ve výši
309 400,- Kč, financování je plus 36 948,- Kč
(vykryto financemi na účtu mikroregionu, k 31. 12.
2016 částka 43 330,13 Kč). Rozpočet schválila
členská schůze mikroregionu dne 14. února 2017.
I tento rozpočet je na našich stránkách.
V různém se zastupitelé zabývali:
Dopisem hejtmana LK o Poselství víly Nisy, které
dojede do Chotyně v sobotu 17. června.
Dopisem L. Veleho Mgr. Martinu Tomáškovi, náměstkovi Národního památkového ústavu Praha o
situaci kolem Stezky smíření ke hradu Grabštejn.
Zastupitelé všemi hlasy přítomných vyjádřili svůj
souhlas se Stezkou smíření.
Starostka informovala o převzetí záštity společně
s hejtmanem LK nad turnajem „O přeborníka
ČOS“ v kopané starších žáků v roce 2017, který se
uskuteční na travnatém hřišti v Chotyni dne 8. 5.
2017
Byla podána informace o založení Multisport
Teamu, z.s., jehož členy je hodně chotyňáků,
zastupitelé vyjádřili podporu tomuto týmu v jeho
činnostech
Zastupitelé byli informováni o účasti naší školy
v projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při
Gymnáziu ve Slaném, kdy bez finanční spoluúčasti
získá škola vybavení v hodnotě cca 301 500,- Kč

Dary na sportovní činnost
v roce 2017

Žádosti se podávají do pondělí 17. dubna
2017 do 16-ti hodin na Obecní úřad
Chotyně.
Jednotlivci podají žádost volnou formou,
kde budou uvedeny sportovní výsledky
v roce 2016 a plán sportovních akcí na rok
2017.
Sportovní oddíly v žádosti také psané
volnou formou uvedou, na co dar chtějí
použít, pokud dostaly dar v roce 2016, na co
ho použily a počet členů.
Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí
mít u obce žádný dluh!!!

Liberecký kraj rozdá ve druhém
kole kotlíkových dotací přes 14
mil. Kč
Liberecký kraj vyhlašuje 2. výzvu programu
Kotlíkových dotací na výměnu starých kotlů na
tuhá paliva s ručním přikládáním. Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna 2017 od 7:00 hodin, na podatelnu krajského úřadu bude možné
je doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních či doručovacích služeb. Na pořízení nového
zdroje tepla má kraj k dispozici celkem
14.040.000 korun.
„Druhé kolo Kotlíkových dotací v Libereckém kraji
je navýšením alokace první výzvy, ta je v současné
době již vyčerpána. Příjem žádostí do první výzvy
bude ukončen ke dni 31. 3. 2017,“ uvádí Radka
Loučková Kotasová, radní resortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Oproti první výzvě je dotace nyní
určena pouze na pořízení nového zdroje tepla s obnovitelným zdrojem energie, tj. na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu.
Podíl dotace na projekt zůstává stejná, tedy 80%
z maximálně 150 000 Kč.
O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu, podle specifikace ve zveřejněném
programu, na území Libereckého kraje, který je
vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva s ručním
přikládáním.
Podrobné informace a celé znění vyhlášeného
programu včetně formuláře žádosti jsou k dispozici
na webových stránkách krajského úřadu:
http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.
Druhou výzvou program Kotlíkových dotací v Libereckém kraji nekončí. Pravděpodobně na podzim
tohoto roku je plánována další velká vlna finanční

podpory na nové zdroje tepla. „Celková alokace
pro Liberecký kraj bude činit 135 mil. Kč.
Konkrétní termín a podmínky dalšího kola
programu zatím definitivně neznáme,“ dodává
radní.

Vlajka pro Tibet
Letos jsme se opět připojili ke kampani Vlajka pro Tibet a dne 10. března vyvěsili vlajku Tibetu. Připomněli jsme si 58. výročí
povstání Tibeťanů proti několik let trvajícím represím a čínské politice znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Během tohoto povstání zemřelo cca 80 000 Tibeťanů,
více než milion jich zemřelo v následujících
letech ve vězeních, pracovních táborech,
v důsledku hladomoru apod. V roce 2008
proběhly v Tibetu masivní protesty proti
porušování lidských práv, při nichž zemřelo
několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí
bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té
doby kvůli obavám z demonstrací spojených
s výročím březnového povstání v období od
února do května každoročně zcela uzavírán
nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média.

Co je třeba v letošním roce
udělat
Kdo chodí na hřbitov, tak si určitě všiml, že
zmizel kříž s Kristem. Nikdo ho neukradl,
opravuje se. Dá se do pořádku i s podstavcem a opravou projde i podstavec s nápisem
MÍR a kalich nahoře. Je podána žádost o
dotaci na Ministerstvo zemědělství a pokud
vyjde, opravíme střechu a věž na márnici a
barevně sladíme i přístavek k márnici.
Na hřišti vám asi chybí houpací hnízdo, ale
musíte ještě chvíli vydržet, je potřeba nová
konstrukce, protože stávající dřevo hnije a
rozpadá se a začíná to být nebezpečné.
Různé prvky dětských hřišť přibudou na
zahradu Mateřské školy a pokud vyjde
dota-ce z Ministerstva pro místní rozvoj,
bude dětské hřiště i na zahradě školy.
Několik hracích prvků přibude i na dětské
hřiště vedle činžáků – prvky si vybrali
obyvatelé rodinných domů vedle činžáků.

Na hřišti se natřou lavičky, vymění se polorozpadlé odpadkové koše a další potřebné
věci.
Musíme vybudovat dva úseky vodovodního
řadu – k bývalé drůbežárně a na Grabštejně
pro RD proti bytovým domům u bývalé silnice 1. třídy.
Podáme žádost o dotaci na Krajský úřad
Libereckého kraje a pokud vyjde, opravíme
střechu na obecním úřadu.
V Základní škole jsme nově vymalovali a vybavili kuchyňku, sborovnu a sklad.
Do školní jídelny je třeba zakoupit další
spo-rák, protože děti přibývají a stávající
ne-stačí. Také budou zakoupeny dva
pracovní stoly do kuchyně.
Určitě jsem na něco zapomněla, ale budete
informováni průběžně během roku.
Starostka

Knihovna v roce 2016
Statistika
Registrovaní uživatelé
65
(dospělí 37, děti, senioři, studenti 28)
Výpůjčky
2 513 knih
(beletrie děti 240, naučná děti 20, beletrie
dospělí 2 144, naučná dospělí 109)
Internet
71 návštěvníků
(dospělí 10, senioři a žáci do 15-ti let 61)
Nové knihy
157 ks
Výměnný fond
190 ks
Návštěva knihovny
632 lidí
(dospělí 406, děti 155, internet 71)
Čtení v knihovně – akce MŠ + ZŠ 101

SBĚR PRO DIAKONII
Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i
nefunkční
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky –
znehodnotí se transportem
znečištěný a vlhký textil, nádobí bílé i černé,
skleničky, porcelán
lyže a lyžáky

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
v pátek 31. 3. a v sobotu 1. 4.
vždy od 10.00 do 16.00 hod
v Hasičské zbrojnici Chotyně
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Vlaková výluka
Od 20. do 24. 3. 2017, vždy od 9.00 do 15.00
hod., denní výluka Hrádek nad Nisou –
Chrastava z důvodu kácení a výřezu stromů.Vlaky linek RE2 Dresden – Liberec a L7
Seifhennersdorf - /Rybniště – Zittau – Liberec
budou na tomto traťovém úseku nahrazeny
autobusy.
Od 27. Do 31. 3. 2017, vždy od 8.50 do 14.40
hod., denní výluka Chrastava _- Liberec
z důvodu kácení a výřezu stromů.
Vlaky linky L7 Seifhennersdorf - / Rybniště –
Zittau – Liberec budou na tomto traťovém
úseku nahrazeny autobusy.
Zastávka náhradní autobusové dopravy:
Chotyně, u mostu

Kontejner na stavební suť
Opět je přistavený kontejner na stavební suť na
prostranství u restaurace U lip. Nově budeme
stavební suť likvidovat přes firmu FCC Liberec.

Upozornění!!!
Abychom se udrželi na slušné ceně za likvidaci stavební sutě, je nutno dodržovat, co
do tohoto kontejneru může přijít.
Čistou stavební sutí vhodnou k recyklaci se
rozumí: cihly, beton, omítka, keramika, dlaždice, kameny, asfalt.
Mezi čistou stavební suť vhodnou k recyklaci
NEPATŘÍ například:

Dráty a kabely, papíry (např. pytle od cementu), rákos ze stropů, PET lahve, plechovky a
jiné odpady. Taky sem nepatří polystyren. Ten
můžete dávat do kontejneru za prodejnou
BETA.

Papír sbíráme pro děti
Papír nemusíte zbytečně vyhazovat do
kontejneru na papír. Noste ho školy do kůlny
na zahradě nebo na úřad – necháváme ho
odvážet a peníze ze sběru mají děti přes
Sdružení rodičů a přátel školy na různé
akce.

Sběrný dvůr
Již je otevřený každou sobotu a
středu od 14 do 16 hodin.
Bleší trh dětí ze ZŠ a tvořivé
velikonoční dílničky
V pátek 7. dubna do 14 hodin
v Domě s pečovatelskou službou
Spolek rodičů ZŠ Chotyně vás zve na bleší
trh dětí ze ZŠ Chotyně za symbolické ceny
5, 10 a 20 Kč a zároveň s blížícími se
Velikonocemi na dílničky pro rodiče s dětmi.
Přijďte s dětmi koupit maličkost a vyrobit
si velikonoční výzdobu.
Čaj a káva a něco sladkého k tomu je
samozřejmostí. Výtěžek půjde dětem ze ZŠ
Chotyně. Neprodané věci z blešího trhu
budou věnovány do Diakonie.
Přijďte, budeme se těšit na vás i vaše
děti.
Míša Derflová a Káťa Szilagyiová

Pozvánka na velikonoční trhy
a tvořivé dílničky
V neděli 9. dubna ve Stodole
v Bílém Kostele n. N.
(u kostela sv. Mikuláše)

Od 14 do 17 hodin

Možnost vlastní výroby velikonoční
dekorace, zdobení perníčků,
pletení pomlázek.
Možnost zakoupení drobných
jarních květin a velikonoční
dekorace.
Obec Bílý Kostel n.N. vyhlašuje
soutěž
„O nej … velikonočního zajíce“
Soutěžní výrobek může být
z jakéhokoliv materiálu (pečivo ve tvaru
zajíce, sladké nebo slané, zajíc
proutěný, perníkový, pečený, látkový
… fantazii a nápaditosti se meze
nekladou
Soutěžní výrobky můžete odevzdávat
v neděli 9.4.2017 mezi 14.00 a 15.00
hod. u stolu označeného „Soutěž“.
Vyhodnocení soutěže v 16 hodin.
Výherce čekají zajímavé ceny!

Na Obecním úřadu je stále
k dispozici permanentní
vstupenka do ZOO.
Je pro 5 osob.

Dubnové fotbalové zápasy
Sobota 8. 4. od 15 hodin muži
Chotyně : Hrádek nad Nisou B
Sobota 22. 4. od 15 hodin muži
Chotyně : Rynoltice B

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační
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