Ročník 20
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ZDARMA

29. 9. 1962 byla slavnostně otevřena sokolovna
T. J. Sokol Chotyně
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 17. dubna 2012.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13
členů zastupitelstva.
2. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) hospodaření obce Chotyně v roce 2011.
Příjmy v roce 2011 byly ve výši 31 626 987,- Kč,
což je 86,30% plánovaného rozpočtu. Výdaje byly
ve výši 66 639 279,- Kč, což je 98,86 % plánovaného rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl
vyrovnán dlouhodobým úvěrem ve výši
34 515 000,- Kč od České spořitelny a.s.
Dále schválilo všemi hlasy přítomných (13) hospodařením příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské školy Chotyně. Příjmy v roce 2011 byly
ve výši 5 909 196,31 Kč a výdaje ve výši
5 776 476,18 Kč. Hospodářský výsledek ve výši
132 717,13 Kč bude použit na snížení ztráty od
roku 2003.
3. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) Závěrečný účet obce Chotyně za rok 2011 bez výhrad.
4. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotyně
za rok 2011 bez výhrad.
5. Schválilo 11 hlasy přítomných (2 proti) příspěvky na sportovní činnost:
Andrea Skrašková – golf – 5 000,- Kč
Miroslav Daňko – vytrvalostní běh – 5 000,- Kč
Martin Moravec – nohejbal – 5 000,- Kč
Šimon Kavan – fotbal – 5 000,- Kč
Matouš Kavan – fotbal – 5 000,- Kč
Jakub Daňko – golf – 5 000,- Kč
Filip Zelenka – fotbal – 2 500,- Kč
Dále v Chotyňáčkovi popis sportovních aktivit
našich sportovců.
6. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) prodeje
pozemků:
- p.p.č. 842/2, zahrada o velikosti 132 m2, p.p.č.

1196,ostatní plocha o velikosti 53 m2, p.p.č. 118/4,
zastavěná plocha o velikosti 8 m2 a p.p.č. 838/3,
zahrada o velikosti 90 m2, všechny v k.ú. Chotyně
za částku 25,- Kč/m2, celkem 283 m2 za částku
7 075,- Kč
- p.p.č. 256/2, trvalý travní porost o velikosti 97
m2 v k.ú. Chotyně za částku 15,- Kč/m2, celkem
1 455,- Kč.
7. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) odkoupení 2 částí kanalizačního řadu dle nákresu v
příloze od SVS a.s.
8. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) podání
žádosti do Programu obnovy venkova na
přístavbu šatny k Mateřské škole a zajištění
prostředků na přístavbu.
9. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) bezúplatný převodem p.p.č. 1043, ostatní plochy, komunikace o velikosti 1 251 m2 a p.p.č. 1127, ostatn
í plocha, komunikace o velikosti 113 m2 od
Pozemkového fondu ČR.
10. Schválilo všemi hlasy přítomných (13) příjem
daru vozidlo MAZDA E šestimístná dodávka od
německých hasičů.

Hospodaření obce Chotyně
v roce 2011
Daň z příjmu FO ze záv.čin.
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kap.výn.
Daň z příjmu právn.osob
Daň z příjmu PO za obce
DPH
Popl.za uložení odpadu
Odvody za odnětí půdy
Popl.za odn.poz.fce. lesa
Popl.za likr.kom.odpadu
Popl. ze psů
Popl.za užív.veř.prostr.
Popl.za prov.výher.hrací př.
Odvod výt.z prov.loterií

1 210 451 90,33%
28 885 48,14%
112 089 97,47%
1 234 043 88,15%
703 190 100%
3 070 490 102,4%
1 931 965 64,40%
227 75,67%
1 441 96,07%
274 902 101,8%
11 143 101,3%
400 200%
50 000 142,9%
71 438 102%

Správní poplatky
64 820 144%
Daň z nemovitostí
696 839 99,6%
Splátky půjč.prostř.od obyv.
236 958 94,8%
Dotace na sčítání lidu
4 854 100%
Dotace na veř.spr.a školu
301 900 100%
Dotace ze st.rozp.+povodně
3 698 488 55,1%
Neinv.dotace od kraje
216 799
Dotace – SZIF
6 486 524 72,2%
ČOV
37 162 106%
Příjmy-knihovna
7 235 180,9%
Dary-oslavy
34 500 100%
Byt.hosp.-sl. + nájem
1 306 876 86,6%
Příjmy-nebyt.hospod.
174 791 116,5%
Pohřebnictví
7 354 147%
Kom.sl. a územní rozvoj
6 664 642 101%
Sběr a svoz kom.odpadu
37 996 127%
Péče o veř. zeleň
500 16,7%
Krizové řízení
1 086 403 91%
Požární ochrana
37 357 101%
Činnost správy
21 573 108%
Další úroky
46
Příjmy celkem
31 626 987 86,3%
Péče o zvířata
25 571 85,2%
Správa v lesním hosp.
7 260 48,4%
Internet
12 850 85,7%
Silnice-údržba,opravy
146 434 97,7%
Provoz veř.siln.dopravy
81 360 100%
ČOV
79 273 106%
Lávky a mosty
3 351 846 48,7%
ZŠ a MŠ
1 916 524 109%
Knihovna
20 588 103%
Kultura-oslavy,SPOZ
144 155 96,1%
Ostatní tělov.činnost
42 720 85,4%
Ostatní zájm.činnost
27 950 69,9%
Půjčky
81 092 95,4%
Bytové hospod.
851 133 114%
Nebyt.hospod.
226 893 151%
Veřejné osvětlení
326 228 100%
Pohřebnictví
58 484 97,5%
Inž. sítě – RD pod tratí
1 342 789 67,1%
Kom. sl. – plocha a pozemky 6 974 704 91,4%
Sběr a svoz nebezp.odpadu
5 687 94,8%
Sběr a svoz kom.odpadu
785 153 98,1%
Péče o vzhled obcí
91 410 114%
Pečovatelská služba
7 774 51,8%
Dům s pečovatelskou službou 41 888 866 105%
Krizové řízení
893 884 99,3%
Bezpečnost a pořádek
90 000 50%
Požární ochrana
224 803 96,6%
Zastupitelstvo
1 148 270 99%
Sčítání lidu
4 854 100%
Činnost místní správy
3 267 443 99,2%
Sl.pen. ústavů
1 051 47,8%
Daň za obec
703 225 100,3%
Celkem výdaje
66 639 279 98,7%

Výsledky našich sportovců
Andrea Škrašková – golf
Golfu se věnuje již několik let. V minulém
roce absolvovala tyto turnaje:
Mistrovství klubu GCGRA
3. místo
Pohár klubu GCGRA
2. místo
Medard Open
2. místo
Aliatom Cup
3. místo
Největší úspěchy v minulých letech:
V roce 2008, 2009 a 2010 1. místo kategorie smíšená Grabštejn Cup.
V roce 2010 II. liga ženy Golf Club Kořenec
2. místo.
V roce 2009 Mistryně clubu – Golf Club Liberec.
V roce 2003 Mistryně clubu – Golf Club
Grabštejn.
Aktuální HCP 5,2
Miroslav Daňko – běh
Již několik let se věnuje běhu, dříve i triatlonu a duatlonu. V roce 2011 odběhl pouze
pár závodů, protože s manželkou stavěli rodinný dům.
Běh Novým Borem (10 km) 2. místo
Pražský maraton (štafeta) 1. místo
V roce 2012 se opět chystá na závodní sezónu, která už začala prvním závodem v Novém Boru. Chtěl by na jaře absolvovat alespoň 8 – 10 závodů, také chce zkusit Ústecký nebo Pardubický půlmaratón, kde se
schází naše běžecká špička.
Závody v roce 2012:
Běh Novým Borem (10 km) 2. místo
Běh Sosnová (9 km)
4. místo
Oba závody se běželi v rámci okresní
běžecké ligy.
Martin Moravec – nohejbal
Startuje za klub SK Šmidliboys Chotyně, se
kterým hraje krajskou soutěž a kterou se
jim v roce 2011 podařilo vyhrát. Osobně se
zúčastnil několika významných turnajů v ČR,
jako např. v Havlíčkově Brodě, Semilech,
Harrachově, v Praze, ve Vysokém Mýtě,
v Novém Boru a v dalších několika městech.
Tyto turnaje jsou obsazeny vždy špičkou

českého nohejbalu. Tam získává potřebné
zkušenosti a je na nich těžké se umístit na
předních místech. Ale nikdy se nejedná o
propadák. Pak jsou tu turnaje na krajské
úrovni, které se často daří vyhrávat.
Za rok 2011 se zúčastnil celkem 18 turnajů
a dále 14 zápasů v krajské soutěži. Po vítězné sezóně v kraji pořádal oddíl SK Šmidliboys v Jablonci nad Nisou kvalifikaci o postup do druhé ligy, kde se umístili na druhém místě a hráli dodatečnou kvalifikaci
v Holubicích na Moravě, kde bohužel
neuspěli.
K tréninku mimo kurtu v Chotyni využívá 2x
týdně možnost trénovat v Liberci.
Zkušeností z nohejbalu využívá i v zaměstnání a je členem týmu, který reprezentoval
HZS Česká Lípa na mistrovství hasičských
sborů ČR v nohejbale, které se konalo
v květnu 2011 v Šumperku. Umístili se na
pěkném šestém místě a Martin byl vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje.
Šimon a Matouš Kavanovi – fotbal
Kluci hrají od šesti let fotbal za FC Slovan
Hrádek n.N. Mají již několik ocenění ze zápasů a turnajů jako nejlepší hráč či nejlepší
střelec. Na podzim loňského roku oslovili rodiče kluků trenéři a vedoucí fotbalové akademie ze Slovanu Liberec, zda by kluci přestoupili do týmu Slovanu Liberec, že o ně
mají velký zájem. Prozatím se dohodl střídavý start, což znamená, že dojíždějí jednou
až dvakrát týdně na tréninky do Liberce a
dva tréninky v týdnu mají v domovském
Hrádku. Nominování na zápasy a turnaje
měli jak za Hrádek, tak za Liberec s tím, že
přednost musí mít Hrádek jako domovský
tým, nebo hráli za víkend i za oba týmy.
V současnosti probíhá jednání mezi Slovanem Liberec a FC Hrádek o sepsání smlouvy
na trvalém přestupu nebo dlouhodobém hostování Šimona a Matouše v Liberci. Na doporučení trenérů z Liberce a díky jejich
velkému zájmu bylo doporučeno, aby kluci
přestoupili na sportovní školu Barvířská
v Liberci, kde budou mít individuální přístup,

rozšířené sportovní aktivity a výuku přizpůsobenou jejich sportovní činnosti. Osobně
vedoucí fotbalové akademie p. Šimíček a
trenér žáků Slovanu domluvili schůzku rodičů s kluky u ředitele této sportovní školy,
kde se dohodlo, že od září 2012 zde kluci
nastoupí do šesté třídy.
Jakub Daňko – golf
V roce 2011 hrál již osmou sezónu a byla to
sezóna průlomová v jeho pětiletém plánu,
který si stanovili společně s trenérem.
Už v zimě vzal golf za jiný konec, připravoval se jak fyzicky (posilovna, běh, strečink),
tak psychicky. Začátek sezóny nebyl úplně
podle jeho představ, ale pak se vše obrátilo,
když se přihlásil na nejvýznamnější turnaj
v Libereckém kraji. Přihlášeno bylo 130 hráčů. Turnaj se mu vyvedl na jedničku, zahrál
svůj osobní rekord, který byl jeden úder
pod normu hřiště a zvítězil s náskokem 5-ti
úderů. Další týden zde pokračovala liga
družstev 1. a 2. kolo. V individuálním pořadí
z 60-ti mužů opět zvítězil, tentokrát o 3
rány. O měsíc později u Hradce Králové na
hřišti Mystěves pokračovalo 3. a 4. kolo ligy.
Do hry nastupoval se špatným pocitem, protože v předchozích dnech se mu vůbec nedařilo. Ale i zde při něm stál golfový bůh a
on opět porazil o 3 rány celé sportovní pole.
Za velký úspěch pokládá i vylepšení rekordu
hřiště Grabštejn a to o plných 6 úderů
oproti minulému roku.
Filip Zelenka – fotbal
Fotbal hraje již 15 let. Začínal hrát v Jablonci nad Nisou a potom v Hrádku n.N. za
starší přípravku. Nyní už čtvrtým rokem
hraje krajský fotbalový přebor za Slovan
Hrádek n.N. A. Minulou sezónu se umístili na
10. místě, v polovině sezóny 2011/2012 jsou
zatím na 12. místě. Během roku 2011 a už i
roku 2012 se zúčastnil několika fotbalových
turnajů, např. v Jablonci nad Nisou, kde se
s týmem umístili na 6.místě. V tomto turnaji
proti nim hráli např. Andy Liberec, který
hraje 1. futsalovou ligu, proto pro ně 6.

místo byl úspěch. V roce 2012 se soustředí
hlavně na mistrovské zápasy s Hrádkem nad
Nisou A a také se má zakládat fotbalová
Akademie v Hrádku n.N., kde by si chtěl
udělat trenérský kurz na C licenci, aby mohl
později trénovat např. malé elévy.

Pracovní příležitost
Hledám do svého týmu komunikativní a spolehlivé
lidi na pozici pojišťovací zprostředkovatel/ka
s regionální kanceláří v Liberci.
Nabízíme:
- vysoké provize
- fixní podporu nad rámec provizí v prvních 12-ti
měsících (až 100 000,- Kč)
- zaškolení zdarma,- podporu manažera
- možný kariérní růst, - volnou pracovní dobu
- motivační programy a soutěž
- termín nástupu dle dohody
Požadujeme:
- komunikativnost,- spolehlivost
- ukončené středoškolské vzdělání (min. výuční
list),- trestní bezúhonnost
V případě zájmu pište na e-mail:
eva.strapkova@pp.avivazp.cz nebo volejte na
603 213 737

Brána Trojzemí – kino
pátek 25.5. v 17 hod., sobota 26.5. v 19.30 hod.,
TEMNÉ STÍNY
pátek 25.5. od 19.30 hod., sobota 26.5. v 17 hod.
DIKTÁTOR
od čtvrtka 31.5. do soboty 2.6. vždy od 19 hod.
SNĚHURKA A LOVEC
sobota 9.6. a neděle 10.6. vždy od 17 hod.
TADY HLÍDÁM JÁ

VELIKÁ PROSBA
Dětský domov v Jablonném v Podještědí
organizuje od 8. června Mezinárodní sportovní hry dětských domovů. Poprosili nás,
zda bychom jim pomohli při organizování
tím, že bychom pro ně napekli buchty, koláče, cukroví apod. pro organizátory, rozhodčí
a účastníky.
TAKŽE MOC VÁS PROSÍM, UPEČTE
SLADKÉ NEBO I SLANÉ A V KRABICI
(nebo v něčem, co nemusíme vracet)
DONESTE V PÁTEK 8. ČERVNA DO 12
HODIN NA OBECNÍ ÚŘAD. DĚTSKÝ
DOMOV SI ZAJISTÍ ODVEZENÍ.
Předem děkuji moc těm, kteří pomohou.
starostka

Den dětí 1. června

Vážení rodiče, přátelé ZŠ a MŠ Chotyně,
rádi bychom Vás pozvali na Dětský den,
který se bude konat v pátek
1. 6. 2012. Vedle samostatného
programu pro děti z mateřinky a soutěží
pro žáky školy proběhne od 9 hodin
v prostoru mezi DPS a Centrální plochou
prezentace techniky HZS Hrádek n.N.,
prezentace Policie ČR s účastí psovoda a
„Schengenbusu“ a prezentace vozidla
ZZSLK s ukázkou první pomoci.
Vedení ZŠ a MŠ Chotyně

3. ročník Chotyňské ťapky

V sobotu 26. května vyrážíme v 9 hodin od
MŠ směr Popova skála. Občerstvení
v průběhu cesty zajištěno.
Konec výletu na okraji lesa nad školkou,
možnost opékání buřtů, přespání pod
„širákem“ (vlastní spacák nutností) nebo pod
vlastním stanem.
Na vaši účast se těší o.s. Šmidliboys

Pohádkový les

V sobotu 9. června od 14 hodin u restaurace
U lip sraz a vyrazíte do Pohádkového lesa
plného pohádkových bytostí a překvapení.
Na vaši účast se těší o.s. Svaz žen

Den otevřených dveří u
myslivců na Hubertce

V sobotu 16. června od 14 hodin na chatě
Hubertka na Grabštejně. Do 17 hod. hraje
cimbálová muzika D.Kotlára, potom oldies
diskotéka p. Zrnovského, výstava trofejí,
soutěž, bohatá tombola – hlavní cena
divočák, srnčí guláš, grilované XXL klobásy
a další.
Na vaši účast se těší Myslivecké sdružení
Chotyně o.s.

Připomínáme splatnost poplatků za
odpad a za psy do konce května
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační
číslo MK ČR E 11 793.

