
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 23. dubna 2013. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření  
obce Chotyně v roce 2012. Příjmy v roce 2012 
byly ve výši 25 835 898,- Kč, což je 108,31%  
plánovaného rozpočtu. Výdaje byly ve výši 
27 555 352,- Kč, což je 107,76% plánovaného 
rozpočtu.  Dále je součástí příjmů čerpání úvěru na 
cisternu ve výši 5 060 250,- Kč a součástí výdajů 
splátka jistiny úvěru na DPS ve výši 3 113 602,- 
 Kč. 
Tabulka hospodaření je přílohou Chotyňáčka. 
 
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření  
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Chotyně . Příjmy v roce 2012 byly ve výši 
6 456 175,33 Kč a výdaje ve výši 6 358 597,04 Kč. 
Hospodářský výsledek ve výši 97 578,29 Kč bude 
 použit na snížení ztráty od roku 2003. 
 
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných  Závěrečný  
účet za rok 2012 bez výhrad a Závěrku obce za rok 
2012 také bez výhrad. 
 
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných s výhradou 
Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012.  
Ve zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 
2012 byly zjištěny méně závažné chyby a nedo- 
statky – zajištění úvěru č. 350224449/0800 není 
evidováno v podrozvahové evidenci.   
Starostka zajistí napravení méně závažné chyby.   
 
6. Schvaluje 9 hlasy (1 hlas proti, 4 se zdrželi) 
příspěvky na sportovní činnost  pro jednotlivce 
příspěvek 5 000,- Kč na osobu a pro oddíly částku 
10 000,- Kč na oddíl. 
Sportovní příspěvky dále v Chotyňáčkovi. 
 
7. Schvaluje všemi hlasy přítomných, že bude 
podána žádost do Programu obnovy venkova  
Libereckého kraje do DT 1 na projekt „Výměna  
oken a venkovních dveří v budově Základní  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
školy Chotyně  č.p. 79“ za částku 350 000,- Kč  
včetně DPH. 
 
8. Schvaluje všemi hlasy přítomných tyto prodeje  
pozemků: 
-  prodej p.p.č. 256/3, travní porost o velikosti 40  
m2 v k.ú. Chotyně za 50,- Kč/m2 
-  prodej p.p.č. 65/6, travní porost o velikosti 21  
m2 v k.ú.  Grabštejn za 50,- Kč/m2 
-  prodej p.p.č. 389/8, travní porost o velikosti 551  
m2 v k.ú. Chotyně za 50,- Kč/m2 
 
9. Schvaluje všemi hlasy přítomných 1. rozpočto- 
vou měnu v roce 2013. Týká se mimořádné splá- 
tky úvěru na DPS ve výši 200 000,- Kč. Je to  
50% z prodeje nemovitosti – bytový dům Grab- 
štejn č.p. 22. Tuto podmínku máme ve smlouvě o  
úvěru. Další položkou je navýšení  výdeje kapitoly  
požární ochrana o 100 000,- Kč jako případný po- 
díl, pokud získáme dotaci na nátěr střechy požární 
 zbrojnice. 
 

Permanentka do ZOO 
Obec zakoupila pro svoje občany zlatou 
permanentku do ZOO Liberec. 
Permanentka je pro 4 osoby. Zapůjčit si 
ji můžete proti podpisu na Obecním 
úřadu. Je možné si ji i na určitý den 
objednat.  
 

Příspěvky na sportovní 
činnost 

Miroslav Daňko – běh, triatlon 
Výsledky závodů v roce 2012 
Bakov nad Jizerou – půlmaratón (21 km) – 6. 
místo (čas 1:18:22) 
Roudnice – Říp a zpět – 15 km – 1. místo 
Běh okolo Máchova jezera – 15 km – 3. místo 
Běh Nová Ves u Kolína – 8 km – 2. místo 
Krásná Lípa – půlmaratón – 1. místo 
Běh Cvikovem – 15 km – 3. místo 
Běh Úštěkem – 8 km – 1. místo 
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Kladno – maraton (42 km) – 5. místo, 2. 
místo v kategorii do 39 let – osobní rekord 
2 hodiny 46 minut 
Povrly – triatlon – 2. místo 
Kytlice – triatlon 0,4-20-7 – 1. místo 
 

Andrea Škrašková – golf 
Účastnice 2. ligy družstev žen, kde pravi-
delně obsazuje střed výsledkové tabulky. 
Aktuální Hendikep 4,5. 
Výsledky v roce 2012 
Green Golf Trip – 1. místo 
Prázdninový turnaj – 3. místo 
Aliatom Cup – 1. místo 
Mistrovství GCG – 4. místo 
Grabštejn Cup – 3. místo 
V celkové sérii poháru GCG (Golf Club Grab-
štejn) se umístila na 2. místě a pro rok 2012 
se stala mistryní klubu. 
 

Jakub Daňko – golf 
V oficiální žebříčku České golfové federace, 
kde je registrováno 40 tisíc mužů, je na 48. 
místě. Za minulou sezonu se posunul o 50 
míst. V minulé sezoně odehrál 25 turnajo-
vých kol po celé republice a k nejcennějším 
patří: 
28. místo Český pohár – Sokolov 
4. místo Mistrovství ve hře na rány severo-
východní Čechy – Pardubice 
1. místo 3. liga družstev – individuální pořadí 
– Jaroměř 
1. místo Mistrovství clubu ve hře na rány – 
Grabštejn 
1. místo ProfiGrass – Brno 
Hlavním cílem pro letošní sezonu je probojo-
vat se v oficiálním žebříčku České golfové 
federace do TOP 30. 
 

Šimon a Matouš Kavanovi – fotbal 
Šimon a Matouš byli před rokem vybráni do 
fotbalového oddílu Slovanu Liberec. Fotbal 
hrají od 6-ti let. První roky hráli za FC Hrá-
dek n. N. a odtud přestoupili na žádost Slo-
vanu Liberec do jejich týmu. Na doporučení 
trenérů začali chodit do sportovní školy 
v Liberci, kde je výuka přizpůsobena a za-
měřena na sport tak, aby se mohli více 

zdokonalovat a rozvíjet po fyzické stránce. 
Trénink mají 4x týdně odpoledne a k tomu 
ranní trénink před vyučováním. Slovan Libe-
rec je účastníkem nejvyšší soutěže v ČR   
dané kategorii. Oba jsou stavěni na každé 
utkání Slovanu. Mezi jejich soupeře patřily 
už i takové týmy jako Sparta Praha, Bohe-
mians, Slavie. S týmem se také účastní sou-
těže „Danone Cup“, což je mezinárodní sou-
těž, první kolo Slovan vyhrál a pokud v kvě-
tnu v dalším kole porazí nejlepší týmy z ČR, 
jdou do finále a mohou jet na celoevropské 
utkání týmů do Francie. Šimon a Matouš 
patří mezi hráče základní sestavy a šéftre-
nér žáků má velký zájem je v Liberci udržet. 
Na svém kontě mají několik vstřelených 
branek a asistencí. 
 

Volejbalový oddíl T. J. Sokol Chotyně 
Do jara 2010 se mužská část volejbalového 
oddílu účastnila okresní soutěže. Po povodni, 
kdy byla z činnosti vyřazena tělocvična a 
venkovní hřiště, byli nuceni se ze soutěže 
odhlásit. Bylo potřeba zajistit opravy po po-
vodni a nebyl čas na zajišťování náhradních 
prostor pro zápasy. Po dokončení oprav 
v tělocvičně začali opět trénovat, bohužel 
mezitím přišli o několik dojíždějících hráčů, 
kteří přestoupili do Libereckého oddílu. 
V průběhu roku pořádají tři turnaje – veli-
konoční, memoriál Karla Smetáka a vánoční, 
na které zvou oddíly z Hrádku n.N., Liberce 
a Chrastavy a účastní se turnajů pořádaných 
těmito oddíly. Většinou se podaří sestavit 2 
družstva, z nichž alespoň jedno je na medai-
lové pozici. Počet registrovaných členů je 
13. Turnajů se účastní i bývalí členové. Je-
jich prvořadým cílem je zprovoznit venkovní 
hřiště a zařadit se zpátky do okresní soutě-
že. Příspěvek by chtěli využít na nákup slou-
pků, sítě a antén na venkovní hřiště. 
 

Oddíl Cvičení a sportovní hry pro děti T. 
J. Sokol Chotyně 
Jedná se o nový oddíl, který svou činnost 
zahájil v únoru tohoto roku. Oddíl má nyní 
12 členů v rozmezí 6 – 12 let. Snaží se u 
dětí rozvíjet sportovní všestrannost. Děti 



cvičí na nářadí, trénují gymnastiku, hrají 
různé sportovní, především míčové hry, 
v létě chtějí také venku trénovat atletiku. 
Program je přizpůsoben tak, aby se mohly 
účastnit menší i větší děti v rozmezí 6 – 12 
let. Schází se 1x týdně, cvičení trvá 60 mi-
nut. Uvědomují si, že v dnešní přetechnizo-
vané a poněkud zrychlené době, je čím dál 
těžší zaujmout děti nějakou sportovní akti-
vitou. Dětem chybí základní pohybové do-
vednosti, neumí udělat kotrmelec, chytit 
míč nebo skákat přes švihadlo. To by chtěli 
změnit a proto se snaží o všestrannost, aby 
každá hodina byla trochu jiná. Vždy začínají 
rozcvičkou, dále procvičují gymnastiku, hra-
jí hry nebo se učí základní zpracování míče. 
Příspěvek chtějí použít na nákup sportovní-
ho vybavení jako jsou např. míče, švihadla 
nebo gymnastický koberec, který by mohla 
využívat také škola. 
 

Fotbalový klub Chotyně 2012 T. J. Sokol 
Chotyně 
Klub vznikl v létě roku 2012. Nyní registruje 
28 a 12 hostujících fotbalistů a příznivců 
fotbalu od 16 do 61 let. Klub hraje soutěž 
FAČR III. třída Jih okresu Liberec. Aktivně 
se fotbalových utkání průběžně účastní na 
25 hráčů, podle pracovní vytíženosti, zraně-
ní apod. K domácím utkáním jsou potřeba i 
registrovaní členové, kteří se starají zej-
ména o pořadatelskou činnost. Ke svému 
působení, přípravě a tréninkům užívají mí-
stní sokolovnu jako členové Sokola Chotyně 
a obecní travnaté fotbalové hřiště. Klub 
spolupracuje s místními organizacemi při je-
jich činnosti a pořádání kulturních a spole-
čenských akcích. Zároveň s obcí a to zejmé-
na na údržbě a vylepšování hřiště. Také pra-
cují v Sokole na zajištění činnosti Sokola a 
při pořádání akcí Sokola. 
Podporu žádají na provoz klubu, který spočí-
vá zejména ve vybavení hřiště (praporky, 
lajnování, oplocení hřiště), tak platbu polo-
profesionálních rozhodčích či tréninkové 
pomůcky, jako např. míče, dresy i členské 
poplatky a poplatky za účast v turnajích. 

Oddíl žen T. J. Sokol Chotyně 
Oddíl žen žádá příspěvek na vybavení tělo-
cvičny drobným tělocvičným náčiním, které 
může využívat také oddíl děvčat, například 
dřevěné tyče, obruče, balony, cvičební pod-
ložky apod. Většina tohoto náčiní byla zni-
čena při povodni. Oddíl žen se v minulém ob-
dobí zúčastnil Všesokolského sletu v Praze, 
Krajského sokolského sletu v Turnově a 
v současné době nacvičuje skladbu pro set-
kání Sokolů pod Řípem v Roudnici nad La-
bem. Veškeré tyto aktivity si hradí cvičenky 
ze svých prostředků. Ženy pomáhají zajito-
vat Květinový ples, dětský karneval, spor-
tovní a jiné aktivity. Výtěžek z těchto akcí 
je vždy použit k zajištění provozu a oprav 
sokolovny. 
 

Sportovní klub Šmidliboys Chotyně 
Oddíl byl založen v roce 2009 skupinou nad-
šenců z řad chotyňských obyvatel, ale i 
sportovců jiných měst, především Liberce. 
V roce 2010 vybudovali antukový kurt, který 
je centrem veškerého nohejbalového dění 
oddílu. Od sezony 2011 se zařadili mezi od-
díly, které hrají krajskou soutěž. Tu se jim 
hned v prvním roce podařilo vyhrát a po-
stoupili do kvalifikace o postup do druhé li-
gy, kterou pořádali v Jablonci n. N., v hale, 
která splňovala parametry pro pořádání kva-
lifikace. Sice se jim nepodařilo postoupit, 
ale za svůj výkon se v žádném případě nemu-
sí stydět. Mezi celky, které hrály nebo hrají 
druhou ligu, se umístili na druhém místě a 
byli jenom krůček od postupu. V sezoně 
2012 obhájilo družstvo „A“ prvenství v kraj-
ské soutěži. Družstvo „B“ obsadilo krásné 
druhé místo a družsvo „C“ obsadilo v okresní 
soutěži první místo a tím doslova ovládli 
krajskou i okresní soutěž. Kdo se domnívá, 
že to bylo snadné, opak je pravdou. Veškeré 
soutěžní zápasy se hrají v pracovních dnech, 
zejména Semily jsou poměrně vzdálené a ne 
vždy bylo jednoduché dát družstvo dohro-
mady. Soutěž zakončili kvalifikací o postup 
do 2. ligy, ale bohužel se nepodařilo postou-
pit. Nemalé úspěchy mají s mládeží. I přes-



to, že jsou kluci poměrně malí, dařilo se jim. 
Zúčastnili se celkem šesti turnajů. Bohužel 
žádný nevyhráli, ale třikrát se umístili na 2. 
místě a jednou na 3. místě. Družstvo „A“ se 
zúčastnilo Mistrovství České republiky dvo-
jic a trojic v Prostějově a i když se neumí-
stili na předních místech, byli překvapením 
turnaje. Pro nohejbal je zajímavé, že každé 
družstvo, které hraje krajskou soutěž, musí 
pracovat s dorostem, jinak platí pokutu 3 ti-
síce Kč. To je dost velkou motivací pro oddí-
ly, jako je náš, který financuje vše z pro-
středků hráčů, údržbu a chod hřiště pak 
z prostředků pár nadšenců, kteří oddíl  
zalo-žili. Je to samozřejmě ku prospěchu 
rozvoje nohejbalu v kraji samotném. Oddíl 
pravidel-ně pořádá dva turnaje ročně 
v sokolovně v Chotyni. Jeden předvánoční 
pořádaný pro širší okruh hráčů (i 
neregistrovaných zej-ména z Chotyně) a 
Šmidliboyscup, na který zvou hráče 
z krajské soutěže a výše. Oddíl má 
v současné době celkem 34 členů. 

 

Mladí hasiči 
V sobotu 11. května 2013 jsme se s mladšími 
dětmi zúčastnili soutěže v požárním útoku 
v Pilínkově. Soutěže se zúčastnilo 6 druž-
stev mladších hasičů a 3 družstva starších. 
Naše dětičky byly velmi šikovné. Měly nej-
rychleji připravenou základnu a byly při-
praveny ke startu. Bohužel se během útoku 
rozpojily hadice, ale i tak byli naši cvrčci 
pohotoví, zastavili vodu, hadice znovu zapo-
jili a statečně útok dokončili, za což jsme 
na ně velice pyšní. Sice jsme skončili na 5. 
místě, ale jak dětičky správně podotkly 
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
Chtěla bych tímto také poděkovat panu 
Davidu Málkovi za sponzorský dar ve formě 
výborné zmrzliny, kterou si děti po tak 
náročném výkonu určitě zasloužily. 
                         Kateřina Moravcová 
 

HC Grabštejn 

Zakládám hokejbalové mužstvo a hledám 
kandidáty. V případě zájmu volejte na tel. 

728752340 nebo 731964406 
4. ročník Chotyňské ťapky 
V sobotu 25. května v 9 hodin u MŠ 

v Chotyni, směr Popova skála, 
občerstvení v průběhu cesty zajištěno, 
konec ťapky okraj lesa nad školkou, 
možnost opékání buřtů, občerstvení, 

přespání pod „širákem“ (vlastní spacák 
nutností) nebo pod vlastním stanem 
(lze přinést již ráno ke školce, věci 

budou uloženy a uzamčeny) 
 

Srdečně vás všechny zve „Hampejz a 
Heřmánek“ 

 
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 
 

Změna pracovní doby na OÚ 
pondělí  7 - 11  12 – 17 
úterý  7 – 11  12 – 14.30 
středa  7 – 11  12 – 17 
čtvrtek  7 – 11  12 – 14.30 
pátek  7 – 11  12 – 14.30 
 

Připomínáme splatnost poplatků za 
odpad a za psy do konce května 

 
Termíny červnových akcí 

 
8. června  Dětský den  
8. června Hasičská soutěž 
15. června Den otevřených dveří u 
myslivců 
22. června Víla Nisa 
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