
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 19. února 2013. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných Rozpočet  
obce na rok 2013 jako schodkový. Příjmy jsou  
rozpočtovány ve výši 21 706 600,- Kč, výdaje jsou  
rozpočtovány  ve výši 15 331 418,- Kč.  
Financování - splátka úvěru, jistina (DPS) ve výši  
1 636 104,- Kč, splátka úvěru na CAS ve  výši  
5 060 250,- Kč. Zůstatek na účtu obce k 31. 12. 
 2012 ve výši 321 172,- Kč bude použit k vyrov- 
nání  schodkového rozpočtu. 
Dále zastupitelé všemi hlasy přítomných schválili  
rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a  
Mateřské školy Chotyně.  Celkové náklady na rok  
2013 jsou ve výši 6 447 504,- Kč, příjmy jsou ve  
výši 6 447 504,- Kč. 
Rozpočet dále v Chotyňáčkovi 
 
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných  Kupní  
smlouvu 9413000340/173399 mezi obcí Chotyně   
a RWE GasNet s.r.o. o úplatném převodu plyná- 
renského zařízení Plynofikace 11 RD v obci  
Chotyně za částku 291 500,- Kč + 61 215,- Kč  
(DPH), celkem 352 715,- Kč. 
 
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných trasu závodu 
Rallye Lužické hory 2013 přes obec. 
 
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných otevření 
eurového účtu u České spořitelny pro příjem 
dotace na CAS. 
 
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných nákup  
zahradní traktor XT 220 HD za částku 73 975,-  
Kč včetně DPH na údržbu fotbalového hřiště. 
 
7. Schvaluje všemi hlasy přítomných navýšení  
kupní ceny za p.p.č. 357/6 v k.ú. Chotyně o  
velikosti 3 019 m2  na 70 000,- Kč. 
 
8. Schvaluje všemi hlasy přítomných předloženou  
Územní studii lokality CB 29 Chotyně zpracova- 
nou architektonickým a stavebním ateliérem Agora  
s.r.o. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zubní ordinace 
Stavební práce i zařízení ordinace hotové, pro-
bíhají ještě různá měření, např. Ústav pro ja-
dernou bezpečnost atd. nezbytné pro provozo-
vání zubní ordinace. Termín nenapíšu, ale 
doufám, že už to bude brzy. 
 

Rally Lužické hory 2013  
V sobotu 27. dubna 2013 pojede přes naši 
obec rychlostní zkouška automobilového 
závodu Rally Lužické hory 2013.  Trasa po-
vede od parkoviště před posádkou ke Grab-
štejnskému rybníku, dále na Chotyni, před 
viaduktem odbočí vlevo silnicí k nádraží, 
dolů pojedou ulicí k restauraci Klub, zatočí 
pod viadukt a po hlavní silnici až k mostu 
přes Nisu, za mostem zatočí doleva a s klič-
kou za kurty na nohejbal budou pokračovat 
podél činžáků  na Dolní Suchou.  
Během této soboty budou 2 cca dvouhodino-
vé úplné uzavírky této trasy. Přijmeme 
velice přísná bezpečnostní opatření a vše se 
bude hlídat. 
Bližší informace s přesnými časovými a or-
ganizačními údaji  uveřejníme v dubnovém 
Chotyňáčkovi. Obyvatelé bezprostředně 
sousedící s trasou závodu dostanou infor-
mace domů. 
 

Výluka na železniční trati 
Ve dnech 27. a 28. března 2013  vždy od 8.30 do 
13.30 hodin budou probíhat  na železniční trati č. 
089 Liberec – Zittau – Rybniště výluky v úseku 
Liberec – Chrastava. 
Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél 
železniční trati. 
Spěšné vlaky (do Drážďan) budou nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec – 
Chrastava – Hrádek nad Nisou a opačně. 
Dopravce Vogtlandbahn-GmbH nahrazuje osobní 
vlaky náhradní autobusovou dopravou pouze 
v úseku Liberec – Chrastava a opačně. 
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Rozpočet obce na rok 2013  
Příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv. čin.  1 800 000 
Daň z příjmu FO ze SVČ        50 000 
Daň z příjmu FO – kap. výnosy      160 000 
Daň z příjmu právn. osob  1 900 000 
DPH     3 300 000 
Poplatky za ukládání odpadu  3 000 000 
Odvody za odnětí zem. půdy             300 
Odvody za odnětí lesn. půdy          1 000 
Poplatek za likvidaci kom. odpadu    365 000 
Poplatek ze psů         12 000 
Poplatek za veř. prostranství            400 
Odvod z výherních hrac. přístr.     200 000 
Správní poplatky        30 000 
Daň z nemovitosti      700 000 
Splátky půjček od obyvatel     200 000 
Dotace na veřejnou správu     166 900 
Dotace ze státn. rozp. (VPP)     288 000 
Dotace EU (CAS)   5 500 000 
Správa v lesním hospod.         5 000 
Odvádění a čištění odp. vod       45 000 
Příjmy – knihovna          4 000 
Ostatní příjmy – dary        40 000 
Bytové hospodářství – služby     280 000 
Bytové hospodářství – nájem     900 000 
Nebytové hospodářství – nájem     200 000 
Pohřebnictví         10 000 
Výstavba inž.sítí – elktř., plynov.,vod.     500 000 
Kom. sl. – pronájmy,prodeje pozemků    600 000 
Sběr a svoz kom. odpadů       30 000 
Veřejná zeleň           1 000 
DPS – služby       585 000 
DPS – nájem       770 000 
Požární ochrana        37 000 
Činnost místní správy          6 000 
Celkem příjmy   21 706 600 
 

Výdaje 
Odrav.hosp. zvířat        25 000 
Správa v lesním hospodářství       10 000 
Internet          10 000 
Silnice – údržba, opravy     100 000 
Dopravní obslužnost        83 700 
Pitná voda         20 000 
Čistička         90 000 
Oprava mostů a lávek – doplatek    420 000 
Základní a Mateřská škola  1 801 000 
Knihovna         45 000 
Kultura, zájm. činnost      140 000 
Ost. tělov. činnost      250 000 
Zájm. činnost, přísp. org.       40 000 
Bytové hospodářství      835 000 
Nebytové hospodářství      100 000 
Veřejné osvětlení      315 000 
Pohřebnictví         10 000 
Místní rozvoj       200 000 

Výst. inž. sítí – doplatek  1 414 000 
Svoz nebezp. odpadu           6 000 
Sběr a svoz kom. odpadů     900 000 
Péče o vzhled obcí, veř. zeleň       80 000 
Peč. sl.          10 000 
Bezpečnost a veř. pořádek     180 000 
Dům s peč. službou – provoz     693 000 
  - úroky úvěru  1 855 873 
  - doplatek  1 480 000 
Ochrana obyvatelstva        10 545 
Požární ochrana      103 300 
Zastupitelstvo – platy      900 000 
  - soc. zabezp.     121 000 
  - zdrav.        80 000 
  - cestovné       25 000 
  - pohoštění         7 000 
Činnost místní správy – platy  1 500 000 
 - ost. osobní vd.      250 000 
 - soc. zabezp.      392 000 
 - zdrav.       120 000 
 - pov. poj. ost.        10 000 
 - prádlo, oděv, obuv         1 000 
 - knihy, tisk          3 000 
 - drobný hm. dlouh. maj.      50 000 
 - nákup mater.        35 000 
 - úroky         15 000 
 - voda         20 000 
 - el. energie        80 000 
 - plyn         50 000
 - poh. hmoty        25 000 
 - služby pošt          8 000
 - tel.          34 000
 - sl. pen. ústavů, poj.     200 000
 - školení          3 000
 - opravy, údržba – nákup sl.    100 000 
 - opravy, údržba       10 000
 - cestovné          1 000
 - pohoštění          5 000
 - tranf. obcím          8 000
 - mikroregion – přísp.       46 000 
 - Euroreg. Nisa – přísp.         5 000 
Celkem výdaje    15 331 418 
+ splátka úvěru – jistina    1 636 104 
+ splátka CAS      5 060 250 
 
Veškeré výdaje celkem včetně splátek úvěrů = 
22 027 772,- Kč 
Na účtu k 31. 12. 2012 částka 321 172,- Kč + 
příjmy = 22 027 772,- Kč 
 

Výroční zpráva o činnosti 
Mateřské školy 2011/2012  

Ředitel školy: Mgr. Petr Kruliš 
Vedoucí odloučeného pracoviště: Klára Sládková 
Typ školy: Celodenní 
Kapacita: 46 dětí 



Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin                                                                                                                        
Školné: 300,- Kč  
 
Charakteristika školy- organizace vzdělávání 
a výchovy 

Ve školním roce 2011 – 2012 se pracovalo 
podle ŠVP „Krůček po krůčku“, který byl zpra-
cován podle rámcově vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání. Vzdělávání bylo Skuteč-
ňováno ve všech činnostech a situacích, vyváže-
ným poměrem spontánních a řízených aktivit. 
Učení bylo založeno především na smyslovém 
vnímání a prožitcích. 
  V tomto roce byl „otevřen“ pro děti 
z velkého oddělení kroužek aerobiku, který pro-
bíhal ve středu v dopoledních hodinách, v tělo-
cvičně MŠ. Navštěvovalo ho průměrně 15 dětí.  Do 
kroužku flétniček se v tomto roce přihlásilo 7 před-
školních dětí. 

Od října probíhalo pravidelné saunování 
dětí (1x týdně), které vedlo ke snížení respiračních 
onemocnění u dětí. Dětem (i rodičům) byly během 
roku nabídnuty poznávací a pohybové aktivity (hry 
environmentálního charakteru) v terénu. 

Na školní rok 2011 – 2012 byly PPP v Li-
berci uděleny 3 odklady školní docházky. Dětem 
s odkladem školní docházky byl podle vyšetřující 
zprávy vypracován IVP, podle kterého byly děti 
individuálně připravovány pro vstup do 1. třídy. 
 
Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy 
na veřejnosti (bez výsledkových listin a foto-
dokumentace). 

MŠ se v tomto roce několikrát prezentovala 
na veřejnosti, a to vystoupením dětí na školních 
besídkách, vystoupením pro seniory a na akci Víla 
Nisa. Další prezentace MŠ probíhá formou článků 
do časopisu Chotyňáček, fotodokumentací ve vý-
věsce OÚ a na webových stránkách školy. 
 
Přehled výstupů kontrolních orgánů za 
uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný 
přehled kladných a záporných zjištění). 

Dne 1. 3. 2012 proběhla kontrola KHS, kte-
rá byla zaměřena na provoz MŠ. Byly zjištěny tyto 
závady: otřepené koberce, neoznačené postýlky 
osobní značkou, chybějící údaje v Provozním řádu 
MŠ a nevyhovující osvětlení v herně malých dětí.                                                             
Zjištěné závady byly na základě zprávy KHS od-
straněny.  V oblasti kontrol proběhly v MŠ základ-
ní pravidelné kontroly bezpečnosti a požární ochra-
ny. Výsledky těchto kontrol jsou založeny v pří-
slušné dokumentaci. 
 
Akce školního roku 2011 - 2012   
10/2011 sauna, kroužek flétniček a aerobiku 

18.10.    Poklad kapitána Kida – noční hra dětí a 
rodičů v terénu 
25.10     Den stromů – hra environmentálního 
charakteru 
3.11.     Divadlo „Pohádka o třech medvědech“ 
4. 11.    Fotografování    
12.11.   Brigáda s rodiči malování jídelny, oprava 
nábytku, pokládání zámkové dlažby 
14.11.   Předškoláček – pouštění draků (1. třída, 
předškoláci MŠ) 
29.11.   Preventivní kontrola zubního lékaře 
5.12.     Čertovský rej 
8.12.     Cirkus v MŠ 
13.12.   Vánoční besídka pro rodiče 
23.2.     Divadlo „Pohádka o kohoutkovi a 
slepičce“ 
12.3.     Kloboukový den – karnevalové hry, módní 
přehlídka klobouků 
20.3.     Vítání jara – průvod obcí 
27.4.     Rej skřítků a čarodějnic – hra v terénu 
v převlecích 
10.5.     Vystoupení pro seniory 
24.5.     Jarní besídka pro rodiče 
29.5.     Preventivní kontrola zubního lékaře 
7.6.       Fotografování 
11.6.     Školní výlet – Staré Hrady 
15.6.     Rozloučení s předškoláky – hry v MŠ 
s rodiči, indiánská hra v terénu, nocování v MŠ 
23.6.     Víla Nisa – vystoupení dětí 
 

Příspěvky na sportovní 
činnost v roce 2013  

Zastupitelstvo obce v letošním roce opět 
vyčlenilo finanční prostředky na sportovní 
činnost jednotlivců, ale nově i sportovních 
oddílů. 
Jednotlivci podají žádost volnou formou, 
kde budou uvedeny sportovní výsledky v ro-
ce 2012 a plán sportovních akcí na rok 2013. 
Sportovní oddíly v žádosti uvedou, jakou 
formou pracují a počet členů.  
Žádosti se podávají do 12. dubna 2013 do 14 
hodin na Obecní úřad Chotyně. 
O výši příspěvků žadatelům rozhodne za-
stupitelstvo na veřejném zasedání  dne 23. 
dubna 2013. 
 

Provozní doba sběrného dvora 
za prodejnou BETA v dubnu 

středa a sobota vždy od 14 do 16 hodin 



Od dubna bude opět umístěn kontejner na 
trávu, slabé větve a další zelený odpad proti 
Restauraci u lip.  
Nově umístíme vedle prodejny BETA kontej-
ner POUZE na suť. 
Do sběrného dvora můžete vozit také 
nebezpečný odpad – barvy, laky apod. 
 

Svaz tělesně postižených Chotyně ve 
spolupráci s o.s. Diakonie Broumov pořádá 

humanitární sbírku 
 

SBĚR PRO DIAKONII 
v klubovně hasičů 

 
- v pátek     12. 4.  od 10 do 16 hodin 
- v sobotu   13. 4. od 10 do 16 hodin 
 
Věci, které nám pomáhají: 
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
- látky (min. 1 m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek) 
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – 
vše jen funkční 
- peří, péřové a vat. přikrývky, polštáře a deky 
- obuv – veškerou nepoškozenou 
- hračky – nepoškozené a kompletní 
 
Věci, které nedávat: 
- elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek 
- nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, matrace, 
koberce 
- dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
- znečištěný a vlhký textil 
 
Věci zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby 
se nepoškodily transportem. 
 

SMS Info kanál 
Pokud chcete dostávat aktuální SMS zprávy 
z OÚ Chotyně a dosud nejste přihlášeni, ní-
že je uveden způsob přihlášení či odhlášení: 
Přihlášení – na tel. číslo 605733 680 
zašlete SMS zprávu  

ik chotyne reg 
 

Odhlášení – na stejné tel. číslo zašlete 
SMS zprávu 

ik chotyne odreg 
 
 
 

Pálení čarodějnic bude letos opět 
u sokolovny na bývalých 

kurtech. Můžete sem vozit větve 
na spálení. 

KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, 
PEDIKÚRA v Domě s pečovatelskou 

službou 
Objednávání: 
- masáže u p. R. Křečkové dle dohody na tel. 
739461781 
- pedikúra u p. J. Knigové na tel. 606144291 
- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé pondělí na tel. 
728660949 
 
Přijmeme nové zaměstnance do kolek-
tivu firmy UZENINY BETA na pozici 
prodavačka pro pobočky v Chotyni a 
Hrádku nad Nisou. 
Možnost i částečného pracovního 
úvazku nebo letní brigáda. Požadujeme 
příjemné vystupování, flexibilitu, pra-
xe v oboru vítána. 
Nabízíme práci v příjemném kolektivu 
ve firmě s dlouholetou tradicí a sta-
bilitou na trhu. 
Kontakt na: info@uzeninybeta.cz 

Šití a opravy oděvů 
Šití a opravy pracovních oděvů 
Výměny zipů  Zkracování kalhot 

Výroba originálních modelů 
 

Lenka Boublíková 
Chotyně 15 

tel. 728552738 
Cukrárna u Toníka  

otevřena denně od 12 do 17 hodin. 
Sbíráme na OÚ 

- víčka od lahví 10° a 11° piva Gambrinus 
pro fotbalový tým Chotyně 
- víčka od pet lahví pro nemocnou Aničku 
 

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