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Vážení občané,
půlrok utekl jako voda a je tu opět Zpravodaj, který slouží jako doplněk našich internetových stránek, který dvakrát ročně
informuje o dění v naší obci
V uplynulých měsících došlo k několika pro obec významným
událostem. Především byl v červnu „Pouťovou
Z historie
ob
zábavou“ otevřen pro veřejnost slavnostně víceúčelový společenský sál, který vznikl přestavbou prostor bývalého kina za
významné finanční podpory z evropských fondů. Obec tak opět po letech získala reprezentativní prostory pro činnost
místních občanských spolků, obecních aktivit, akcí školy a také pro širokou veřejnost. Význam tohoto sálu bude doceněn
především v následujících měsících a letech při pořádání různých společenských akcí.
Z dalších událostí bych rád připomenul otevření několika dle vyjádření dětí „krásných“ dětských hřišť, především největší
dětské hřiště u MŠ bylo pořízeno za významné dotační podpory z evropských fondů. V současné době se realizuje i akce
s příznivým dopadem na životní prostředí „Zateplení ZŠ Chotěvice“, kde se současně provádí výměna oken a dveří, taktéž
za významného přispění dotačních prostředků EU.
Těmito akcemi je nastartována další významná obnova a modernizace obce v příštích letech, která sleduje dlouhodobé
potřeby obce, ale i možnosti získávání finančních prostředků z evropských fondů. Jsou to především následující akce Odkanalizování obce Chotěvice, největší akce příštích let rozdělená do několika etap; Revitalizace středu obce
s víceúčelovým hřištěm, skateparkem a přilehlým parkem pro odpočinek a sportovní vyžití (in-line dráha), která již byla
zahájena stavbou dětského hřiště u samoobsluhy čp. 155. Příprava území pro stavbu 11 rodinných domků v prostoru za čp.
150 (p. Kindler), kde byly zahájeny práce stavbou komunikace i další drobnější, ale ve svém významu pro obec a jeho
obyvatele neméně důležité akce (Automatizace doplňování hlavního vodojemu a vodojemu Karlov; Modernizace
vodovodního řadu obce; Zkvalitňování místních komunikací obce apod.).

Ing. Josef Davidík
starosta obce

Stručný přehled nejdůležitějších informací z usnesení zastupitelstva obce Chotěvice
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 16. zasedání
dne 16. března 2010 usneslo takto:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009 rozpracované
v přiloženém přehledu, provedené starostou obce na
základě předběžného souhlasu zastupitelstva ze dne
17.12.2009.
Schvaluje Rozpočet obce Chotěvice pro rok 2010 takto :
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
9.186.900,- Kč
Celkové zdroje ve výši
9.656.000,- Kč
Běžné výdaje ve výši
6.756.000,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši
2.900.000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
9.656.000,- Kč
Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2010
dle přiloženého návrhu rozpočtu na rok 2010.
Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, příspěvků a peněžních darů dle
návrhu rozpočtu pro rok 2010, fyzickým a právnickým
osobám uvedeným v příloze č. 1 a č. 2, které jsou součástí
tohoto usnesení.

Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Chotěvice za rok 2009 dle
předloženého návrhu.
Schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Chotěvice od
1.1.2010 vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
v souladu s § 9 odst. 3, písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví v platném znění.
Neschvaluje záměr obce na pronájem části p.p.č. 2440/1 o
výměře 24 m2, v k.ú. Chotěvice části Amerika.
Schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 660 –
zahrada o výměře 382 m2 v k.ú. Chotěvice za cenu 35,Kč/m2 a pověřuje starostu obce k jednání s kupujícími.
Bere na vědomí cenu vodného ve výši 22,- Kč/m3, včetně
DPH, dle předložené kalkulace roku 2010 a skutečných
nákladů roku 2009 s platností od 1.1.2010.
Schvaluje prominutí nedobytných pohledávek dle
předloženého přehledu podle § 85 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb.
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Schvaluje výši ročního nájemného za pronájem prodejny
potravin v č.p. 155 na 14.256,- Kč, s platností od 1.4.2010
s podmínkou uznání a vyrovnání dosavadní dlužné částky
nájemného do 31.12.2010. Současně pověřuje starostu obce,
uzavřením dodatku k dosavadní nájemní smlouvě.
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 17. zasedání
dne 29. června 2010 usneslo takto:
Bere na vědomí kontrolu zápisu 16. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 16.3.2010.
Projednalo závěrečný účet obce za rok 2009 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
Chotěvice a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotěvice bez
výhrad.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 rozpracované
v příloze.
Schvaluje členy hodnotící komise pro posuzování nabídek
na dodavatele prováděcí projektové dokumentace pro
kanalizaci obce ve složení :
- členové – Vladimír Lukeš, Jana Víšková, ing. Jiří Bašek
- náhradníci – Jaroslava Novotná, ing. Jitka Křížová,
Helena Veverková
Dále pověřuje starostu ing. Josefa Davidíka výkonem
rozhodnutí k výběru nejvhodnější nabídky dle doporučení
hodnotící komise a podpisem smlouvy o dílo s vybranou
firmou.
Bere na vědomí zprávu odborného lesního hospodáře o
hospodaření v obecních lesích v roce 2009 a plán těžby a
pěstebních prací na rok 2010.
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Lesního
hospodářského plánu pro lesy obce Chotěvice s jeho
platností od 1.1.2012 do 31.12.2021 s firmou Lesprojekt
východní Čechy, s.r.o., Hradec Králové a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.

Ukládá kontrolnímu výboru provedení fyzické kontroly
výsledků pěstební činnosti v lesích obce v termínu do
30.9.2010.
Kontrolu usnesení minulého zastupitelstva provedl
starosta obce, zápis a usnesení bylo schváleno a řádně
ověřeno bez připomínek.
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém mimořádném
18. zasedání dne 22. července 2010 usneslo takto :
Bere na vědomí kontrolu zápisu č. 17. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 29.6.2010.
Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z ROP NUTS II severovýchod na akci „Rekonstrukce
společenského sálu v obci Chotěvice“.
Schvaluje prodej části p.p.č. 637/3 o výměře 14 m2 a části
p.p.č. 637/2 o výměře 111 m2 kupujícímu Lesy ČR, s.p.,
Hradec Králové za cenu stanovenou znalcem z oboru ve
výši 7.500,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
Schvaluje doplnění hodnotící komise pro posuzování
nabídek na dodavatele prováděcí projektové dokumentace
na kanalizaci obce o zástupce odborné firmy.
Ve dnech 15. – 16. října proběhnou Volby do
zastupitelstva obce Chotěvice v zasedací místnosti OÚ.
Do zastupitelstva se volí 11 členů ze čtyř kandidátek.

Společenský sál
Dne 5. června 2010 byl slavnostně otevřen pro veřejnost víceúčelový společenský sál starostou obce Ing. Josefem Davidíkem,
který vznikl přestavbou prostor bývalého kina za významné finanční podpory z evropských fondů.
V rámci Dětského dne zde vystoupil hudební soubor zdejší Základní školy pod vedením Iva Farského a ředitele školy Františka
Šuberta. První zábava se konala dne 3. července 2010 pro širokou veřejnost ve společenském sále pod názvem „Pouťová
zábava“, kde k poslechu a tanci zahráli „music duo Andante“.

Obec po mnoha letech opět získala reprezentativní prostory pro činnost místních občanských spolků, obecních aktivit, akcí
školy a samozřejmě i pro širokou veřejnost. Význam tohoto sálu bude oceněn především v následujících měsících a letech
pořádáním různých společenských akcí.

NOVÉ HŘIŠTĚ s prolézačkami a skluzavkami využijí děti z mateřské i základní školy.
(Napsali o nás v Krkonošském deníku 12.5.2010…)

Právě projekt s rozpočtem okolo 4 milionů korun je pro vísku s tisícovkou obyvatel největší akcí v polistopadové historii.
„Kolaudace by měla proběhnout 1. června a na konci měsíce plánujeme slavnostní otevření,“ řekl starosta Josef Davidík. Na
investici radnice získala přes 3 miliony korun z regionálního operačního programu. Víceúčelový sál a předsálí využijí místní
spolky a obyvatelé na veškeré společenské akce.
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Už začátkem května dostaly místní děti dárek v podobě opraveného hřiště u mateřské školy. „Prakticky všechno jsme museli
udělat znovu, aby hřiště splňovalo současné normy,“ vysvětlil starosta. Investice si vyžádala 600 tisíc korun, zhruba 450 tisíc
radnice získala z programu Leader prostřednictvím místní akční skupiny Království – Jestřebí hory.
Ještě letos začnou v Chotěvicích budovat další dětské hřiště. Plácek pro širší veřejnost má vyrůst v centru obce nedaleko místní
prodejny potravin. Radnice jej bude financovat z vlastních zdrojů. Zvelebování centra má pokračovat výstavbou skateparku a
in–line dráhy, víceúčelového sportoviště s umělým povrchem a realizací přírodního parku se sportovním využitím. „V loňském
roce jsme to začali připravovat jako jeden projekt, nepodařilo se nám ale získat dotaci. Letos proto začneme dětským hřištěm
a postupně budeme realizovat další části. Záležet bude na tom, zda získáme dotace,“ sdělil Josef Davidík. Podle starosty by
občané v ideálním případě získali nové zázemí během dvou let. Celkové náklady jsou zhruba 8 milionů.

Víte že…
… ve dnech 28. a 29. 5. 2010 proběhla na Obecním úřadě v Chotěvicích výstava keramických prací žáků ZŠ Chotěvice.
Souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny se obyvatelé Chotěvic mohli zároveň vyjádřit i k tomu, které dílko se jim nejvíce
líbilo. Volby to byly napínavé, ale v každém případě Váš hlas rozhodl. Z všech hlasů tak vzniklo na pomyslných stupních
vítězů následující pořadí: 1. místo Anička Holzbachová, 2. místo Matěj Toman a 3. místo Denisa Chaloupková.

…dne 28. srpna 2010 se konala akce na hřišti TJ SOKOL Chotěvice pod názvem „Rozloučení s létem". Z počátku deštivé počasí
neodradilo několik dětí a rodičů, kteří se přišli pobavit a zasoutěžit si. Program zahájili kynologové z Hostinného a předvedli
ukázky výcviku psů, jako např. označení osoby, hledání věcí, skok přes překážku, různé povely. Nejzajímavější však bylo
zadržení pachatele. Ukázka kynologů byla odměněna potleskem. Dále se děti bavily ve dvouhodinovém pásmu písniček
a soutěží o různé ceny se známou agenturou "Vosa jede" z Trutnova. Toto zábavné odpoledne zpestřil skákací hrad. Je škoda, že
nepřišlo více rodičů s dětmi na tuto akci, která byla propagována na plakátech po obci a také na webových stránkách. Odradilo
snad počasí, nebo tato akce není tak zaběhnutá jako Dětský den?

... v těchto dnech se realizuje i akce s příznivým dopadem na životní prostředí „Zateplení ZŠ Chotěvice“, kde je současně
prováděna výměna oken a dveří, taktéž za významného přispění dotačních prostředků EU.
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Během času byla obec přejímána různými šlechtickými rody. V roce
1520 ji od Kateřiny z Kožojed s veškerými dvory poli a lesy odkoupil
Johann v. Wartenberg, který byl v té době již vlastníkem Hostinného.
V roce 1522 se stal majitelem osady Zdeněk z Waldštýna, švagr
Johana v.W. Pověsti vypráví o zámku, pivovaru, tvrzi se stájemi pro
hovězí dobytek a ovce a jiných vedlejších budovách postavených v
Chotěvicích. Panská půda byla rozparcelována a pronajata dělníkům,
kteří tu za nájem a daně stavěli obydlí. Vzniklé domy (pachtovní)
byly poté rozprodávány jednotlivým zájemcům, pouze les zůstal
dominikánský.
Pokračování příště
*************************************************************************************************************************************************

Společenská rubrika
Narozeni
Čabák Vavřinec, Eflerová Eliška, Holá Anna, Chadimová
Dita, Krausová Nela, Myška Jan, Slušný Jonáš, Szücs Milan,
Vaněčková Nela

Životní jubilea
Benecká Marta, Čapek Bedřich, Čapková Jaroslava,
Drbohlavová Růžena, Hejná Blanka, Holzhauser František,
Imlaufová Marie, Kindler Josef, Kraja Josef, Kříž Josef,
Kudrnovský Eduard, Langer Ondřej, Lášová Marta,
Lukešová Helena, Matušková Irena, Mencová Eva,
Michálková Jiřina, Novotná Anna, Pačutová Anna, Pilař
Ivan, Suchá Marie, Suchánková Vlasta, Svitalský Jan,
Švejdarová Alena, Vrbová Emilie, Žiga Michal

Šťastným rodičům blahopřejeme

Zemřeli
Jiřičková Markéta, Löbl Rudolf st., Löbl Rudolf ml.,
Scharmová Eva, Tomanová Ilona, Zajíčková Eva

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, dostatek životního elánu a
optimismu a ještě hodně spokojených a šťastných let v naší obci

Vzpomínáme

*************************************************************************************************************
NEBEZPEČNÉ ODPADY
A
ELEKTRO
Drobné elektro, ledničky, televizory, baterie a
akumulátory, zářivky, výbojky, dále oleje, barvy,
rozpouštědla, pesticidy, fotochemie a veškeré obaly z nich
NE – kovo (např. pračky), lepenky a pneu
(pouze pneu z os. automobilů občanů)
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
Kde: v prostoru garáží OÚ Chotěvice
Kdy: pátek 8. října 2010 – od 12 : 00 – 16 : 00
sobota 9. října 2010 – od 09 : 00 – 12 : 00
Bližší informace na OÚ Chotěvice – tel. 499 447 156

Český svaz zahrádkářů a TJ SOKOL Chotěvice
Vás zvou na

PODZIMNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU
dne 23. října 2010 od 20 : 00 hod
která se koná ve společenském sále v Chotěvicích
hrají
„music duo Andante“
Vstupné 60,- Kč

Český svaz zahrádkářů provádí

Občerstvení zajištěno

LISOVÁNÍ OVOCE
Veškeré informace z Usnesení zastupitelstva obce
naleznete na www.chotevice.cz (Archív), nebo jsou
dostupné k nahlédnutí na OÚ Chotěvice.
Své náměty, či připomínky k tomuto zpravodaji
zasílejte na e-mail: webchotevice@seznam.cz

Cena 3,- Kč za 1 kg
Objednávky přijímá pí. Blahušková
mob.: 605 241 286

Vydavatelem je Obecní úřad v Chotěvicích, Chotěvice 275, IČ: 00277924, tel.: 499 447 156, www.chotevice.cz. Odpovědný
redaktor: Aneta Doležalová, e-mail: webchotevice@seznam.cz . Vychází 2x do roka, nákladem 360 ks. Datum vydání říjen
2010, číslo 2. Registrováno u Ministerstva kultury ČR v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E 18861. Vytiskla Tiskárna
Voborník, K. Čapka 868 v Hostinném, tel/Fax.: 499 442 090, 499 442 338, e-mail:
tiskarna@tiskarnavobornik.cz,
www.tiskarnavobornik.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 27. 9. 2010. Neprodejné!
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