
 
 
 
 
 
 
 
 

Začal nám rok 2013  
Začátek roku 2013 byl ve znamení prezi-
dentských voleb. Naším novým prezidentem 
bude pan Miloš Zeman, který dostal od cho-
tyňáků 276 hlasů. Mým favoritem nebyl, ale 
naprosto respektuji výsledek voleb a od 8. 
března 2013 bude mít moji úctu a jeho 
portrét bude viset v kanceláři starostky 
obce Chotyně. 
Co bychom si k tomu celému novému roku 
popřáli. Buďme na sebe hodní, nezáviďme si, 
važme si práce své i těch kolem nás, neroz-
čilujme se kvůli maličkostem, pokusme se 
brát život s humorem a mít častěji dobrou 
náladu. 
 

Máme za sebou první rok splácení úvěru za 
Dům s pečovatelskou službou. Na konci roku 
se podařilo vyúčtovat dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu, kterou 
jsme dostali na zpevněné plochy kolem DPS 
ve výši 1 613 840,- Kč. Tyto peníze byly 
použity na mimořádnou splátku úvěru. 
V roce 2012 jsme doplatili celý vlastní podíl 
ke středové ploše a část našeho podílu za 
opravy mostů a lávek. Podařilo se zaplatit i 
část inženýrských sítí k rodinným domům 
pod železniční tratí. Hodně náročné také 
bylo zaplatit další vybavení našim hasičům, 
které bylo součástí projektu pořízení nové 
cisterny. Cisternu nám zaplatil úvěr, který 
splatíme okamžitě po získání dotace, mělo 
by to být během jara a měli bychom dostat i 
nějaké peníze navíc, protože jsme velké 
množství vybavení zaplatili ze svého.  
Takže hlavní úkol pro rok 2013 je doplatit 
veškeré (kromě DPS) závazky. Všechno je 
součástí rozpočtu a podaří se to.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dále se soustředíme na školu – opraví se 
schody uvnitř budovy, vymění se okna a 
venkovní dveře. Pokud se v rámci těchto 
oprav podaří získat nějaká dotace, vymění-
me okna i v MŠ, když tak aspoň část. 
Zbouráme část vyhořelých kůlen za činžáky 
a vznikne zde prostor pro parkování aut. 
 

Právě jsme také dokončili stavební práce na 
zubní ordinaci v Domě s pečovatelskou služ-
bou. Hodně naivní byla moje představa, že 
prostě postaví zubařské křeslo do místnosti, 
něco k tomu přidají a může se ordinovat. Pro 
schválení a změnu užívání musel být i pro-
jekt a stavební práce byly hodně náročné. 
Teď už stačí ordinaci opravdu jenom zařídit 
a budete se moci k zubaři objednávat. 
Termín pošlu na infokanál. 
 

Držme si palce, ať nás v tom novém roce 
nepotká žádná mimořádná událost a můžeme 
udělat vše, co jsme si naplánovali. 
                                               starostka 
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva  
konaného dne 11. prosince 2012. 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 
členů zastupitelstva. 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných 4. rozpočto- 
vou změnu v roce 2012: 
I. příjmy 
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti       +   60 000,- 
Daň z příjmu FO z kap. výnosů          +   30 000,- 
Celkem                      +  90 000,- 
II. výdaje 
Požární ochrana           +   90 000,- 
Odměny členů zast.           + 100 000,- 
Platy zaměstnanců v prac. poměru     -  100 000,- 
Celkem                     +   90 000,- 
Financování            +   0,- 
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Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva konaného dne 22. ledna 2013. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočtový  
výhled na roky 2013 – 2016. 
 
3/ Schvaluje všemi hlasy přítomných předložené  
prodeje pozemků: 
- p.p.č. 1071/3, ostatní plocha v k.ú. Chotyně o  
výměře 460 m2 za částku  4 600,- Kč 
- p.p.č. 315/56, travní porost v k.ú. Chotyně o  
výměře 1 061 m2 za částku 10 610,- Kč 
 
4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných  Smlouvu o  
zřízení věcného břemene č. IV-12-4005916/VB03  
Lbc, Chotyně, p.p.č. 774/1, TS1 x 400, VN, NN –  
náhrada za VB 18 100,- Kč  
 
5/ Schvaluje všemi hlasy přítomných  Smlouvu o  
zřízení věcného břemene č. IE-12-4002301/VB01,  
Lbc, Chotyně – rekonstrukce vedení NN – náhrada 
 za VB ve výši 6 000,- Kč  
 
6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných, že cena za  
pronájem hrobového místa se pro další roky  
nemění.  
 
Zpráva o činnosti SDH Chotyně  

za rok 2012 
Naše jednotka letos zasahovala u šestnácti   
zásahů. Z toho bylo pět požárů, třikrát te- 
chnická pomoc, dvě dopravní nehody, čtyři  
úniky ropného produktu a dvě živelné udá- 
losti. Po letech jsme zasahovali u dvou po- 
žárů v naší obci. Požár kůlen za bytovými 

do- 
my č.p. 151-157 patří mezi naše největší po- 
žáry. 
Jednotka se schází v sezóně každý pátek a 
v zimě absolvujeme teoretickou přípravu u 
kolegů v Hrádku nad Nisou. 
Letošní rok je v historii chotyňských hasičů 
jeden z nejvýznamnějších. Naše obec se za- 
pojila do programu Cíl 3 vyhlášeným EU 

v rá- 
mci projektu přeshraniční spolupráce před  
povodněmi Chotyně – Hainewalde. V rámci 
tohoto projektu byla naše jednotka vybave- 
na prostředky pro zásah v rámci záchran- 

ných a likvidačních prací při povodních. 
Součástí výbavy byla i nová hasičská ci- 
sterna. Naše partnerská jednotka v Haine- 
walde žádala v projektu o nové dopravní vo- 
zidlo a plničku pytlů. Součástí projektu je 
i společný výcvik. První se konal v dubnu v 
protiplynovém polygonu v Žitavě. Další  
proběhl v říjnu a to využití suchých potá- 
pěčských obleků při práci na vodě. Ten se 
konal na Kristýně v Hrádku n. N. pod vede- 
ním pana Fatky z potápěčské záchranné 
služby Liberec. 
V lednu jsme pořádali každoroční Hasičský  
bál, tentokrát jako rockový. Hrála nám sku- 
pina Žold. Bál se líbil, návštěvnost byla až  
překvapující a proto i v roce 2013 bude náš 
bál rockový. 
V červnu jsme přivítali naše kamarády z  
Hainewalde na slavnostech víly Nisy, kde se  
každoročně  zúčastňujeme s ukázkou naší  
činnosti. Chtěli jsme našim přátelům ukázat 
naši obec, blíže se s nimi seznámit a chotyň- 
ským ukázat partnerský sbor. V tomto měsí- 
ci jsme byli pozváni do Hainewalde  na slav- 
nostní založení sboru. V rámci  dvoudenních 
oslav v sobotu proběhla veselice v hasičárně 
a v neděli průvod hasičské techniky. Počasí  
nám přálo a akce se nám moc líbila. 
V červnu jsme se zúčastnili Okrskové sou- 
těže v Mníšku u Liberce. 
V červenci byl uspořádán tábor malých ha- 
sičů na Nechranické přehradě. Děti byly z 
tábora nadšené a já bych tímto chtěl podě- 
kovat všem, kteří se na organizaci a chodu 
tábora podíleli. V červenci také proběhla 
v našem sboru milá událost. Své ANO si ře- 
kli naši dlouholetí členové Kateřina 

Dvořáko- 
vá a Tomáš Moravec. Obřad se konal před  
chotyňskou hasičárnou za účasti celého  
sboru. Přejeme jim mnoho štěstí a radosti 
na společné cestě životem. 
20. července nám byla přivezena nová ci- 
sterna CAS-20 Tatra 815 Terno od firmy 
THT Polička, vítěze výběrového řízení. 
V srpnu jsme na pozvání cítovských hasičů 
jeli předvést novou cisternu na slavnosti vý- 



ročí založení Sboru dobrovolných hasičů. 
Akce byla dvoudenní, skvěle připravená a 
moc jsme si ji užili. 
V září jsme na hřišti v Chotyni pořádali tra- 
diční Den otevřených dveří. Pro děti byly  
připravené soutěže a pro všechny potom ob- 
vrstvení a vystoupení hudebních skupin.  
Součástí Dne otevřených dveří bylo oficiální  
předání nového auta a vybavení chotyňským 
hasičům. Naši partneři předvedli své nové  
dopravní vozidlo VW Transportér. Po té  
proběhl průvod zúčastněné techniky obcí. 
Akce se zúčastnily tyto hasičské sbory: 
Hainewalde, Hrádek nad Nisou, Dolní Sedlo, 
Václavice, Haratice a Cítov. Na konci slav- 
ností nám němečtí kolegové darovali své pů- 
vodní dopravní vozidlo Mazda, za což jim pa- 
tří náš dík. 
V září nás opustila naše původní cisterna.  
Koupili si ji od nás hasiči z Lipovce, okres  
Martin. Cesta na Slovensko trvala deset ho- 
din a cisternu po příjezdu do nového domova  
přivítal celý tamní sbor. 
V listopadu jsme byli pozváni do Hainewalde 
na grilování telete, celá akce byla moc pěkná 
skvělé pohoštění i zábava. Všechno jsme si  
to moc užili, s každou další hodinou mizela i 
jazyková bariéra. Všechny jsme pozvali na  
lednový rockový bál. Těšíme se  na ně. 
Na konci své zprávy chci všem poděkovat. 
Členům našeho sboru za jejich práci, Obec- 
nímu úřadu v čele s p. starostkou za jejich  
spolupráci a podporu, paní Romaně Cerma- 
nové za vypracování a vedení celého pro- 
jektu z fondu EU, našim kolegům z Hrádku 
nad Nisou a Hainewalde za spolupráci. 
                                 Jan Fico, velitel SDH 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
2011/2012 
několik částí 

Mgr. Petr Kruliš - ředitel školy, učitel v I. tří-
dě, koordinátor ICT, kvalifikovaný 
Mgr. Hana Köhlerová - učitelka ve III. třídě, 
metodička prevence, VP, kvalifikovaná  

Mgr. Jan Holík - učitel ve IV. třídě, kvali-
fikovaný 
Mgr. Ivan Hrbek - učitel ve II. třídě, kvali-
fikovaný 

Minimální preventivní program 
Minimální preventivní program ZŠ Choty-

ně je zpracován s ohledem na rozumové scho-
pnosti žáků 1. stupně ZŠ a skládá z 3 okruhů:  

• Prevence sociálně nežádoucích jevů: 
šikana a agrese  

• Protidrogová prevence  
• Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Činnosti, které jsou obsahem jednotlivých 
bodů, jsou integrovány průběžně do učiva pr-
vouky, přírodovědy, českého jazyka apod. 
Samozřejmostí je bezprostřední reakce na prá-
vě vzniklý problém. K dalším bodům prevence 
paří spolupráce s Policií ČR, která pro děti při-
pravila formou krátkých programů přednášky 
s doprovodnými ukázkami. 

Neomluvené hodiny 
V tomto školním roce byly zaznamenány 

4 neomluvené hodiny u jednoho žáka 5. roč-
níku.  

Asociální jevy, šikana 
V tomto školním roce byl řešen s  rodiči 

nedostatečný přístup žáků ke školní práci, ne-
důslednou přípravu, nenošení pomůcek, a vy-
rušování v hodinách. Jednalo se tak o žáky 
druhého a ročníku pátého. Jednání měla malý 
úspěch a jevila se tak jako neproduktivní.  

Žáci všech tříd byli na začátku každého 
školního roku informováni o projevech šikany, 
o jejich řešení školou a o potřebě tyto projevy 
co nejdříve oznámit, k čemuž došlo ve většině 
případů. Výchovná opatření byla za celý škol-
ní rok 2011/2012 udělena formou napomenutí 
třídního učitele, důtkou třídního učitele, ředi-
telskou důtkou a sníženou známkou z chování.  

V případě druhého ročníku, který se 
v tomto školním roce jevil jako velmi neklid-
ný, došlo k sociometrickému šetření.  

Výchovné poradenství 
Úlohu výchovného poradce zastávala 

učitelka, jež studuje kurz výchovného poradce 



na Technické univerzitě v Liberci. Spolupráce 
vyplývající z úlohy výchovného poradce spo-
čívala v kooperaci se žáky, jejich rodiči, dále 
pak se školním psychologem, s Pedagogicko 
psychologickou poradnou v Liberci, se Spe-
ciálně pedagogickým centrem pro zrakově 
postižené v Liberci, s kurátorkami z Odboru 
sociální péče Magistrátu města Liberce.  

Ve škole byla v uplynulém školním ro-
ce vyšetřena 1 žákyně ZŠ v PPP a 1 žák 
v SPC.  Dvěma žákům byla prodloužena inte-
grace na základě vyjádření PPP a SPC. Rodiče 
žáků, jejichž vyšetření již ztratilo platnost, byli 
na začátku školního roku na tuto skutečnost 
třídními učiteli upozorněni, aby požádali o no-
vé vyšetření nebo o prodloužení integrace. Na 
škole byli 2 žáci s individuální integrací. Tyto 
žáky se specifickými poruchami učení reedu-
koval speciální pedagog na základě individu-
álního vzdělávacího plánu. Navýšení časové 
dotace nápravy u všech integrovaných žáků 
byla na podkladu IVP stanovena na 1 hodinu 
týdně. Dva žáci třetího ročníku byli objednáni 
do PPP, konkrétní termín jejich zákonným 
zástupcům stále nebyl stanoven. 
 
Spolupráce se školním psychologem 
Od září 2011 začal externě na naší škole 
pracovat školní psycholog, jehož pomoc každé 
úterý, po vzájemné domluvě s třídními učiteli, 
vyhledávali rodiče. Byl jim tak nápomocen při 
řešení výukových, kázeňských a jiných 
problémů. 
 
Zájmové útvary 

Díky našim obětavým zaměstnancům se 
podařilo nabídnout žákům široké spektrum zá-
jmových útvarů od uměleckých, přes přírodo-
vědné, až po sportovně zaměřené. Zájem žáků 
byl tak velký, že jsme museli z organizačních a 
prostorových důvodů některé kroužky rozdělit 
na dvě skupiny a vést některé aktivity 1x za 14 
dnů, aby i ostatní žáci měli možnost zúčastnit 
se.  

Keramika 
Vaření 
Anglický jazyk 
Sportovní kroužek 
Aerobic 
Flétna 
Reedukace 
Turistický kroužek 

Školní akce a soutěže 
Projekt Zdravé zuby - integrován do 
předmětů z tematického okruhu Člověk a 
jeho svět 

Školní mléko – prodej mléka a mléčných 
produktů 
Ovoce do škol 
Sběr recyklovatelného odpadu 

Mimoškolní účast 
Sportovní akce 
McDonald´s Cup - okresní kolo v Hrádku n. / 
N. (4. místo) 
Atletický trojboj - okresní kolo v Liberci (1. 
místo, 2 x 3. místo)  
 - krajské kolo v Turnově (5. místo) 
Dopravní soutěž  
Zkoušky cyklistů proběhly formou dopravní 
soutěže, kterou pořádala Policie ČR v rekrea-
čním areálu Kristýna. Soutěže se zúčastnily 
všechny hrádecké školy, ZŠ Chotyně obsadila 
4. místo. 

Výlety, exkurze, projekty, představení 

• Školní výlet do Prahy, pro žáky 5. roč-
níku dvoudenní 

• Výtvarná vánoční a velikonoční dílna 
na Grabštejně, spojená s prohlídkou 

• Noc v knihovně za účasti pana Jarosla-
va Fryče a pana PharmDr. Lubomíra 
Jaroše 

• Účast na představení ND Liberec 

EU peníze do škol 
V září 2010 se naše škola zapojila do 

operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost - EU peníze do škol s projek-
tem Zkvalitňování výchovy a vzdělávání. 
Rozpočet projektu je celkem 488.990,00 Kč. 



Cílem projektu je prostřednictvím no-
vých metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 
počátečního vzdělávání na základních školách 
v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění 
výuky bude dosaženo metodickým vzdělá-
váním a podpůrnými kurzy pedagogických 
pracovníků, tvorbou a následným používáním 
nových metodických pomůcek a učebních ma-
teriálů ve výuce, které si vyučující vytvořili a 
následně ověřili. V tomto školním roce se jed-
nalo o zhotovení a následné ověření 
materiálů do předmětů matematika a pří-
rodní vědy v rámci inovací. Dále pak k sníže-
ní výskytu rizikového chování u žáků ZŠ 
zavedením programu primární prevence. 
 
Spolupráce s organizacemi 
 
SRPŠ 

Při škole je dobře fungující SRPŠ, kte-
ré finančně přispívá na různé akce. Příspěvek 
na SRPŠ činí 100,-Kč na rodinu. Rodiče se 
pravidelně účastní a přispívají svými dobrota-
mi na Dětský den.  
 
Komise pro občanské záležitosti 

Vystoupení pro důchodce a „Vítání 
občánků“. 
 
SDH Chotyně a Hrádek nad Nisou 

Prezentace HZS na Dětském dni a 
námětové cvičení – opuštění budovy školy. 
 
Aktivity školy v rámci obce 

Žáci a zaměstnanci školy připravili vystou-
pení a pohoštění u příležitosti rozsvícení váno-
čního stromu na zahradě školy, který zaštiťuje 
Obecní úřad v Chotyni, výroba ozdob a násle-
dná výzdoba vánočního stromu na hradě 
Grabštejn a další akce dle níže uvedeného 
přehledu. 
 
Horolezci Hrádek nad Nisou 

Pravidelné výjezdy turistického kroužku 
a ostatních dětí na Horovíkendy. 
 
Realizované aktivity ve školním roce  
2011 / 2012 

Celoroční: ekosběr, PET lahve, papír, Zdravé 
zuby, Ovoce do škol, Mléčné výrobky 

Září – listopad  sběr žaludů a kaštanů 
 výtvarná soutěž na nové logo školy 
23. – 25.9. Horovíkend – Horní Sedlo 
21.10.  ND Liberec – Velbloud, ryba, 
slepice (1. a 2. ročník) 
14.11.  Drakiáda 
21.11.  předávání slabikářů 
25.11.  rozsvícení vánočního stromu 
8.12.  představení pro důchodce 
9.12.   vánoční dílny na Grabštejně 
12.12.  ND Lbc-Vánoční příběh,1.a 2.r. 
9.1.  Den otevřených dveří 
16.1.  zápis do 1. Ročníku 2012 / 13 
13.2.  ND Liberec – Babu a papoušek 
(1. - 5. ročník) 
13.3.  ND Liberec – (4. a 5. ročník) 
16. – 18.3. Horovíkend – Horní Sedlo 
23. – 25.3. Turistický kroužek – výprava 
do Sedmihorek 
13. – 15.4. Turistický kroužek – výprava 
do Frýdlantu v Čechách 
18.4.  McDonald´s Cup – fotbal 
v Hrádku n./N. 
21. – 23.5. testování žáků 5. ročníků 
18. – 20.5. Turistický kroužek – výprava na 
Višňovou 
28.5.  Atletický trojboj – Turnov 
30.5.  Noc v knihovně 
1.6.  Dětský den 
15. – 16.6. školní výlet – Praha 
19.6.  dopravní soutěž Policie ČR – 
Kristýna 
23.6.  Víla Nisa - představení 
28.6.  cvičné opuštění budovy školy 
za asistence SDH  
29.6.  rozloučení se žáky 5. ročníku na 
Grabštejně  
 
V březnovém Chotyňáčkovi bude výroční 
zpráva týkající se Mateřské školy. 
 

Hasičský rockový bál 
V sobotu 26. ledna 2013 pořádalo naše 
Sdružení dobrovolných hasičů již tradiční 
bál. Letos jsme již podruhé pořádali bál 
rockový a stejně jako loni nám hrála „naše 
hasičská“ kapela Žold. Plesu se zúčastnili 
také naši hasičští kolegové z Hainewalde, 
s kterými jsme navázali velice pěkné vzta-
hy. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem hasičům, kteří se podíleli na pořádá-
ní plesu, velký dík patří sponzorům a 



v neposlední řadě obecnímu úřadu. 
Výdělek z letošního plesu použijeme na 
soustředění malých hasičů v červenci 
v Dolánkách u Turnova.  
                                           Katka Moravcová 
 

Výroční schůze našich malých 
hasičů 

Dne 29. prosince 2012 jsme hasičským dě-
tičkám uspořádali výroční schůzi. Shrnuli 
jsme naši činnost za celý rok a naplánova-
li,  co budeme dělat v roce dalším. Dětičky 
dostaly dortíka, zmrzlinový pohár a opo-
žděný dáreček pod stromeček ve formě 
balíčku se sladkostmi. Také dostaly CD 
s fotkami z tábora. Na závěr jsme se do-
mluvili s vedoucím hasičů, pan Janem Fi-
cem, že si s dospělými hasiči na jaře za-
soutěžíme ve vázání uzlů. Kdo vyhraje, 
dostane jeden dort od p.Fica a jeden dort 
od paní starostky, tak našim dětičkám 
držte palce . 
                                        Katka Moravcová 
 

Poděkování 
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem 
spoluobčanům, kteří v roce 2012 přispěli 
svými „vyřazenými“ věcmi, ať v podobě 
ošacení, nádobí apod. ke sběru pro Diakonii 
Broumov. 
Můj velký obdiv a dík patří i p. Bělohlávkové 
z Pečovatelského domu a p. Kuchtové 
z Dlouhé meze. Vždy ochotně a rády pomo-
hou při každé akci. Díky jim je vše dobře 
zabaleno i připraveno k transportu. 
Poděkování chci též vyjádřit i místním hasi-
čům, kteří nám půjčí svou klubovnu  na sběr 
pro Diakonii a Obecnímu úřadu za výrobu a 
roznesení plakátů. 
V roce 2013 přeji všem občanům pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost. Těším se na 
další akce – sběr pro Diakonii bude v první 
polovině dubna. 
        za MO STP Chotyně V. Fetrová 
 

Statistika obyvatel Chotyně ke konci 
roku 2012 

věk  muži  ženy 

0-2  21  15 
3-4  9  13 
5  6  7 
6-9  21  12 
10-14  27  22 
15-19  28  26 
20-24  34  30 
25-29  33  27 
30-34  32  29 
35-39  54  45 
40-44  45  36 
45-49  24  22 
50-54  18  21 
55-59  21  36 
60-64  41  45 
65-69  38  28 
70-74  10  24 
75-…  16  25 
celkem 941 obyvatel, z toho 478 mužů a 463 žen 
průměrný věk … 38,32, muži 36,58, ženy 40,12 
 

Knihovna v roce 2012  
Celkem návštěvnost … 890 návštěvníků, z toho 
701 na internet, 168 čtenáři dospělí, 21 čtenáři dětí. 
 
Nákup knih za 15 115,- Kč 
- beletrie  69 knih 
- naučná  5 knih 
- naučná dětská  2 knihy 
- beletrie děti  13 knih 
celkem 89 knih 
 
Z výměnného fondu půjčeno 169 knih. 
 
Výpůjčky: 
- beletrie dospělí 1 404 knih 
- naučná dospělí 36 knih 
- naučná děti  2 knihy 
- beletrie děti  162 knih 
celkem 1 610 knih 

 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, 

o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání 
dne 27. listopadu 2012 usnesením č. 2/2012 usne-
slo vydat na základě § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  



Čl. 1 
Úvodní ustanovení 
(1) Obec Chotyně touto vyhláškou zavádí místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále 
jen „správce poplatku“).1 
Čl. 2 
Poplatník 
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů platí2: 
a/ fyzická osoba,  
1. která má v obci trvalý pobyt, 
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů, 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců, 
b/ fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně. 
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek 
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny 
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,  
příjmení a data narození osob, za které poplatek 
platí. 
Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento po-
platek vznikla, případně doložit existenci skute-
čností zakládajících nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku.  
(2) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je 
povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě 

                                                 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“) 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 

jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další 
adresy pro doručování.  
(3) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je 
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo 
stavby určené k individuální rekreaci nebo 
rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen 
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplat-
ník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato sta-
vba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen 
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve 
které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis 
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. 
Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena 
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplat-
ník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna 
stavba s bytem. 
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou po-
platníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu 
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě urče-
né k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu. 
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede 
také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.3 
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.4 
Čl. 4 
Sazba poplatku 
(1) Sazba poplatku činí 444,- Kč a je tvořena: 
a) z částky  100,- Kč za kalendářní rok a 
b) z částky  344,- Kč za kalendářní rok. Tato   
částka je stanovena na základě skutečných nákladů  
obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz  
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a  
kalendářní rok. 
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předcho-
zího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je 
obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást 
této vyhlášky. 
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, 
změny vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu 
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců 
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního 
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5 
                                                 
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích 



Čl. 5 
Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách,  
vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu  
příslušného kalendářního roku. 
(2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději do  
31. května příslušného kalendářního roku. 
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splat-
nosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nej-
později do 15. dne měsíce, který následuje po mě-
síci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nej-
později však do konce příslušného kalendářního 
roku. 
Čl. 6 
Osvobození a úlevy 
(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohla-
šovny Obecního úřadu Chotyně a kteří se v obci 
nezdržují 
b) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 
10 let věku. 
(2) Od poplatku se dále osvobozují poplatníci, 
kteří: 
a) jsou dlouhodobě6 umístěni v léčebně pro dlou-
hodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo 
sociálním zařízení, 
b) jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech 
nebo výchovných ústavech, 
c) jsou dlouhodobě ve výkonu vazby nebo nepod-
míněného trestu odnětí svobody, 
d) se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují mimo území 
obce Chotyně, tj. v zahraničí nebo na území jiné 
obce České republiky. 
(3) Úleva ve výši 50% poplatku se dále poskytuje 
poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do 26 
let věku, který je ubytován po dobu svého studia 
na území jiné obce. 
Čl. 7 
Navýšení poplatku 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.7 
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 
nebo část těchto poplatků může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslu-
šenstvím poplatku.8 
Čl. 8 
Odpovědnost za zaplacení poplatku 
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zapla-
tit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení po-
platku tento poplatník a jeho zákonný zástupce 
společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v ta-
                                                 
6 pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky 
rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku 
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

kovém případě stejné procesní postavení jako 
poplatník. 
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho 
zákonný zástupce, vyměří správce poplatku 
poplatek jednomu z nich. 
Čl. 9 
Přechodné a zrušovací ustanovení 
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů ze dne 28. 6. 2011. 
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím 
účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavad-
ních právních předpisů. 
Čl. 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
01.01.2013. 

OZNÁMENÍ 
AUTOSERVIS – AUTO HALALA 
Od 2. 1. 2013 je přemístěna provozovna 
autoservisu AUTO HALALA z Chotyně 

do Hrádku n.N. do nových prostor 
v areálu pneuservisu – Liberecká ul. 706 

/nad prodejnou Albert/ 
tel. 777740075, 485140402 
e-mail: halala@volny.cz 

 
Těšíme se na všechny stávající i nové 

zákazníky. 

Šití a opravy oděvů 
Šití a opravy pracovních oděvů 

Výměny zipů 
Zkracování kalhot 

Výroba originálních modelů 
 

Lenka Boublíková 
Chotyně 15 

tel. 728552738 
Od 8. února 2013 je  
Cukrárna u Toníka  

otevřena denně od 12 do 17 hodin. 
Upozorňujeme, že je potřeba uzavřít 

nové smlouvy o nájmu hrobového 
místa. Většina skončila v roce 2012. 

Ceny zůstaly stejné. 
 



T. J. Sokol Chotyně pořádá 
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

v neděli 17. února od 14 hodin 
v sokolovně 

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


