
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Usnesení z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 24.října 2022 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
  

1/ Bere na vědomí, že přítomní zastupitelé 

složili zákonem stanovený slib podle § 69 

odst. 2 zákona o obcích a podepsali jej. 

 

2/ Všemi hlasy stanoví počet členů rady obce 

na 5 členů, uvolněného starostu a 

neuvolněného místostarostu. 

 

3/ Všemi hlasy schvalují veřejnou volbu. 

 

4/ Všemi hlasy v souladu s § 84 odst. 1) 

zákona o obcích volí tyto zástupce obce: 

 

Starostka obce    Ivana Morgensternová 

 

Místostarosta obce  Jindřich Studničný 

 

Členové rady Lenka Charvátová 

  Bc. Klára Zemanová 

  Tomáš Halala  

 

5/ Na základě návrhu starostky obce volí 

všemi hlasy za předsedkyni finančního výboru 

Štěpánku Pokornou a za předsedu 

kontrolního výboru Ing. Jaroslava Vele. 

 

6/ Všemi hlasy schvalují, aby neuvolněným 

členům zastupitelstva byla v souladu s platným 

zněním Nařízení vlády vyplácena maximální 

stanovená částka pro místostarostu, členy rady, 

předsedy výborů zastupitelstva, členy výborů 

zastupitelstva a zastupitele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částka bude vyplácena od pondělí 24. října 

2022. 

 
 

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně dne 24. 

října 2022 
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Chotyně bylo 

zahájeno v 18.00 hodin dosavadní starostkou 

obce Chotyně paní Janou Mlejneckou (dále jen 

„předsedající“). 

 

Před zahájením zasedání bylo členům 

zastupitelstva obce předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání 

bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, konalo do 

15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 

návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování. Žádný návrh nebyl podán. 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

byla na úřední desce Obecního úřadu 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 14. října 2022 do 24. 

října 2022.  Současně byla zveřejněna na 

elektronické úřední desce. 
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Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.  

V letech 1932-33 probíhala stavba betonového mostu přes Nisu. 

 
 



Předsedající schůze dále z prezenční listiny 

přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konsta-tovala, že přítomno je 15 členů 

zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech 

členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 2 zákona o 

obcích). 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o 

obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu 

předsedající upozornila přítomné členy 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 

složení slibu s výhradou má za následek zánik 

mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 

přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích a jmenovitě vyzvala přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu (příloha č. 2).  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib 

ani nesložil slib s výhradou. 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem 

programu: 

 

1/ Schválení programu zasedání 

2/ Určení návrhové komise, zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 

3/ Volba způsobu hlasování 

4/ Určení počtu uvolněných členů 

zastupitelstva obce 

5/ Volba starosty, místostarosty a členů rady 

6/ Zřízení finančního a kontrolního výboru 

zastupitelstva 

7/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva 

8/ Diskuse 

 

 

1/ Všemi hlasy byl schválen program zasedání. 

 

2/ Všemi hlasy byli za navrhovatele určení T. 

Halala a I. Morgensternová, za ověřovatele 

zápisu  L. Charvátová a L. Horáček.  Za 

zapisovatele K.  Zemanová. 

 

3/ Všemi hlasy bylo schváleno veřejné 

hlasování. 

 

4/ Všemi hlasy zastupitelé schválili jednoho 

neuvolněného místostarostu. 

 

5/ Veřejnou volbou byli schváleni tito zástupci 

obce: 

a) Všemi hlasy zastupitelé schválili, aby 

uvolněnou starostkou obce byla 

zvolena paní Ivana Morgensternová. 

b) 11 hlasy byl zvolen neuvolněným 

místostarostou pan Jindřich Studničný. 

c) Zastupitelé schválili zbývající 3 členy 

rady – paní Lenku Charvátovou (všemi 

hlasy), Bc. Kláru Zemanovou (všemi 

hlasy) a pana Tomáše Halalu (9 hlasy).  

 

6/ Nově zvolená starostka informovala 

zastupitele o zákonné povinnosti zřídit 

finanční a kontrolní výbor. Zastupitelé všemi 

hlasy schválili, aby oba výbory byly tříčlenné. 

Za předsedu finančního výboru byla zvolena 

všemi hlasy p. Štěpánka Pokorná. 

Za předsedu kontrolního výboru byl zvolen 

všemi hlasy Ing. Jaroslav Vele. 

Další členové do těchto dvou výborů budou 

zvoleni na zasedání v listopadu. 

 

7/ Nově zvolená starostka navrhla, aby 

neuvolněným členům zastupitelstva byla 

v souladu s platným zněním NV vyplácena 

maximální stanovená částka pro místostarostu, 

členy rady, předsedy výborů zastupitelstva, 

členy výboru zastupitelstva a zastupitelé. 

Částka bude vyplácena od pondělí 24. října 

2022. 

Zastupitelé návrh schválili všemi hlasy. 

 

8/ Byl schválen všemi hlasy termín rady a 

veřejných zasedání – pondělí, doba začátků 

rady v 17.30 hodin 1x za 14 dní a veřejné 

zasedání od 18.30 hodin. 

- Další upřesnění – 1. rada 7. 11. a první 

VZ 21.11. 

- Připomenutí lampiónového průvodu 

v pátek 28. 10. a adventních trhů 26.11. 

- Nové stanovy Ostrova života umožňují 

zapůjčení pomůcek i Chotyni. 

- Osvětlení na hřišti. 

- Osvětlení viaduktu. 

 



 

 

 

 

Hromadné neštěstí s velkým počtem 

zraněných osob. To je ve zkratce 

obsah třídenního cvičení, které ve 

spolupráci s polskými partnery 

připravila Zdravotnická záchranná 

služba Libereckého kraje. Frýdlantský 

výběžek, kde se cvičení konalo, tak 

na několik desítek hodin ožil 

neobvykle zvýšenou přítomností 

sanitek a hasičských a policejních 

vozů. Na cvičení se totiž samozřejmě 

podíleli všechny složky IZS. 

První den cvičení byl zaměřen na 

„menší” hromadná neštěstí. Rvačka v 

hospodě, útok střelce ve škole, dopravní 

nehoda s velkým počtem zraněných a 

únik amoniaku na zimním stadionu... 

Naše posádky si vyzkoušely, jak 

spolupracovat, pokud se na místě události 

sejdou s polskými kolegy nebo s dalšími, 

s nimiž se běžně na výjezdech 

nesetkávají. Druhý den se všechny 

zúčastněné posádky sjely při zásahu na 

vlakovém nádraží ve Frýdlantě. Plně 

obsazená vlaková souprava se zde srazila 

s dodávkou. To znamenalo desítky 

zraněných. Na místě se sjely všechny 

zdravotnické posádky, které se účastnily 

cvičení, několik vozů HZS ČR 

Libereckého kraje, Policie ČR, drážní 

hasiči, členové Horské služby a městská 

policie z Frýdlantu. Cílem cvičení bylo, 

aby si všichni vyzkoušeli, jak při zásahu 

komunikují a spolupracují. „Podobná 

cvičení jsou pro nás všechny nesmírně 

důležitá. Ověříme si, zda vše funguje tak, 

jak má, odhalíme případné nedostatky, 

které můžeme včas řešit. Při reálném 

zásahu jsme pak připraveni a můžeme se 

držet nacvičených postupů," vysvětlil 

ředitel ZZS LK Luděk Kramář. 

V Libereckém kraji, který sousedí s 

Polskem, je velmi důležité, aby na 

vysoké úrovni byla i mezinárodní 

spolupráce záchranných složek. Při 

zásazích se mohou potkávat a vzhledem k 

tomu, že každá země má trochu odlišná 

pravidla a postupy, je dobré je znát a mít 

vyzkoušenou souhru v terénu. 

Celé třídenní cvičení, jehož součástí 

samozřejmě byla i teoretická příprava a 

vyhodnocení získaných poznatků, bylo 

realizováno v rámci projektu Jiná řeč, 

společný postup / Róžne jqzyki, jednakowe 

postepowanie. Jeho partnery jsou 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého 

kraje a Pogotowie ratunkove Jelenia Góra. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z 

prostředků Evropského fondu pro regionální 

rozvoj z Programu Interreg V-A Česká 

republika-Polsko, v rámci Fondu 

mikroprojektů v Euror 

 

 

 

SENIOR PARK, Hrádek nad Nisou 

 

Výlet za historií 

 

Být aktivní ve vyšším věku u nás není 

nemožné 

 

 Klienti Senior Parku žijí aktivně a s naší 

pomocí mají k dispozici bohatý kulturní 

program. V létě jsme s naší partou seniorů 

navštívili zámek Sychrov, kde probíhala 

ojedinělá putovní výstava s názvem České 

korunovační klenoty aneb Osudy 22 

korunovaných panovníků. Dozvěděli jsme se, 

jak je příběh korunovačních klenotů navždy 

spojen s dějinami českého státu od dob Karla 

IV. Výstava všechny moc zaujala. Mohli si 

dokonce s replikami také vyzkoušet, jak se 

královská koruna nosí, jak jim sluší a to nás 

všechny velmi pobavilo. Po krásném zážitku z 

výstavy jsme si dopřáli v zámecké cukrárně 

kávičku a zákusky. Byl to velmi příjemně 

strávený den, který všechny pohladil po duši. 

Tahle parta si takové akce umí užít. 

Štěpánka Fedáková 



 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Topná sezóna začala, 
nezapomeňme na vyčištění 

komína! 

 

 

 

 

 

 

Topná sezóna začala. Pamatujte, že pokud 

jste si ještě nenechali vyčistit komín, tak je 

nejvyšší čas sehnat si kominíka. Pozvat 

bychom si ho měli v každém případě po 

dokončení stavby nebo při zapojení 

nového spotřebiče do komínového tělesa, 

než poprvé zatopíme, tak aby nám provedl 

revizi. 

Zásady požární bezpečnosti při provozu 
komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické 
osoby, podnikající fyzické osoby i pro 
právnické osoby obsaženy v ustanovení § 
43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o 
čištění kontrole a revizi spalinové cesty. 
V souladu s uvedeným nařízením si každý 
musí počínat tak, aby při provozu komína a 
kouřovodu – spalinové cesty a spotřebiče 
paliv nedocházelo ke vzniku požáru, kdy 
„provoz spalinové cesty se považuje se 
vyhovující z hlediska ochrany zdraví, 
života nebo majetku osob, jestliže se 
čištění, kontrola a revize spalinové cesty 
provádí způsobem podle zákona o požární 
ochraně“. 

Kontrola a čištění spalinové cesty se 

provádí ve stanovených lhůtách, které jsou 

závislé na druhu paliva a výkonu 

připojeného spotřebiče. Svépomocí lze 

provést pouze čištění spalinové cesty, k níž 

je připojen spotřebič o výkonu do 50 kW 

včetně. Kontrolu spalinové cesty však 

může provést jen kominík. O provedené 

kontrole spalinové cesty musí kominík 

vyhotovit Zprávu o provedení čištění 

a kontrole spalinové cesty. Pokud čištění 

prováděla svépomocí podnikající fyzická 

osoba nebo právnická osoba, musí o tomto 

čištění učinit písemný záznam. 

Revizi smí provádět jen držitel profesní 

kvalifikace kominík – revizní technik 

spalinové cesty. Zda má dotyčná osoba 

příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na 

stránkách MV GŘ HZS ČR: 

https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-

spalinovych-cest/. O výsledku revize 

vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, 

jejíž nedílnou součástí je Technický 

protokol revize spalinové cesty. Revize 

musí být provedena vždy před uvedením 

nové spalinové cesty do provozu nebo po 

každé stavební úpravě komínu, při změně 

druhu paliva připojeného spotřebiče, před 

připojením spotřebiče paliv do 

nepoužívané spalinové cesty, před 

výměnou nebo novou instalací spotřebiče 

paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po 

komínovém požáru, při vzniku trhlin ve 

spalinové cestě, jakož i při vzniku 

podezření na výskyt trhlin ve spalinové 

cestě. 

Lhůty k provedení čištění a kontroly jsou 

uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 

Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové 

cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-

kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx 

A nakonec pár praktických informací. Za 
samotnou kontrolu komína zaplatíte 
zhruba 500,- až 1000,- korun. Pokud 
pravidelné kontroly či revizi komínu 
zanedbáváte, porušujete tím zákon o 
požární ochraně a dopouštíte se 
přestupku. Pokud Vás správní orgán vyzve 
k předložení Zprávy o provedení čištění 

https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx


a kontrole spalinové cesty a Vy pravidelnou 
kontrolu neprovádíte, můžete dostat 
pokutu za nesplnění zákonem dané 
povinnosti. Pokuta bývá zpravidla vyšší 
než částka za provedenou kontrolu 
kominíkem. Závažnější problém však 
nastává ve chvíli, kdy dojde k požáru sazí 
v komíně a k následnému rozšíření na 
konstrukci stavby. Nejen, že zaplatíte 
pokutu za nesplnění zákonných povinností, 
ale pokud v takovém případě pojišťovna 
zjistí, že komín neměl platnou revizi a 
nebyly pravidelně prováděny kontroly, 
neposkytne Vám tak následně pojistné 
plnění, nebo bude plnění krátit. 
 
Nezapomeňte, prevence je řešení, které se 
vyplatí! 
 
 
autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš, plk. Mgr. 
Michaela Stará 
HZS Libereckého kraje 
 

   Lampiónový průvod 
 

I v letošním roce jsme uspořádali 

tradiční lampiónový průvod na hrad 

Grabštejn. Účast byla opravdu veliká, 

skauti napočítali kolem 650 účastníků. 

Akce se vydařila, počasí přálo. Veliké 

poděkování všem kteří s akcí pomáhali. 

   

    

Vánoční stromeček v parku 
 

Manželé Josef a Jarča Dlouhých opět 

umístí v parku vánoční stromeček, který 

si děti budou moci ozdobit. 
 

VIII. ročník Adventních trhů 
 

Srdečně Vás zveme v sobotu 

26.11.2022 od 13 hodin na Adventní 

trhy. V 16 hodin vystoupí děti ze ZŠ a 

rozsvítíme stromečky. 

Pro děti budou připraveny na ploše 

„umělky“ dílničky. 

Přijďte nasát vánoční atmosféru. 

Občerstvení během trhů zajištěno 

 

 

 

Registrace k odběru zpráv 

z SMS info kanálu 

 
Z telefonu, do kterého chcete dostávat SMS 

info zprávy, které Obecní úřad Chotyně posílá 

pošlete tuto sms: 

 

IK CHOTYNE REGISTRUJ mezera 

PRIJMENI  

 

a tuto sms pošlete na číslo 736301599 

 

 

Doplacení poplatku za odpad za            

rok 2022 

 
Do konce listopadu je třeba doplatit 

poplatek za odpad za osobu ve výši 

600,- Kč, pokud ještě nemáte poplatek 

pro letošní rok zaplacený 

 

 

Pernamentní vstupenka do ZOO 
 

Na obecním úřadě je stále k dispozici 

permanentní vstupenka do ZOO v 

Liberci 
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