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Vážení občané,
nejprve Vám chci poděkovat za zájem o dění v obci projevený širokou účastí Vás občanů v podzimních komunálních
volbách do zastupitelstva obce. Chci Vám poděkovat především za důvěru, kterou vyjádřila většina z Vás dosavadnímu
vedení obce a poslala jej v takřka nezměněné sestavě do dalšího volebního období. Výsledky voleb, které jsou přehledně
uvedeny na jiném místě zpravodaje, přesvědčivě tuto skutečnost dokládají a nové vedení si důvěry převážné části
občanů velice váží a vynasnaží se ji nezklamat. Nemohu zde nepřipomenout i opačnou skutečnost, kdy někteří méně
přizpůsobiví občané, ve snaze co nejvíce uškodit a poškodit vedení obce a především starostu, si vzali za vzor bulvární
praktiky a aktivně šířenými pomluvami se snažili ovlivnit výsledky voleb. Díky Vám se jim to nepodařilo a tak se
vedení obce pustilo do další nelehké komunální práce navazující na předchozí dění v obci, což dokumentují následující
hlavní úkoly do příštích let.
Nejdůležitějším úkolem je realizovat výstavbu obecní kanalizace, která je největší stavbou v celé historii obce v hodnotě
cca 80 mil. Kč. Podmínkou realizace je ovšem získání dotací, které se především v současné době zajišťují stále obtížněji.
Souběžně s výstavbou kanalizace plánuje obec i výstavbu chodníků, procházejících podstatnou částí obce. Dalším
velkým úkolem je příprava území na „Malé Americe“ pro plánovanou výstavbu 11 rodinných domů a získání dalších
území v obci pro výstavbu a to bezúplatně od Pozemkového fondu ČR. Pro kulturní a sportovní zaměření se bude
pokračovat v rekonstrukci zanedbaného středu obce výstavbou sportovní a odpočinkové zóny, zaměřené především na
mladé, ale nezapomene se zde i starší spoluobčany (skatepark, víceúčelové sportovní hřiště a park se sportovním
zaměřením). Po dokončení zateplení a zhotovení nové fasády na základní škole bude následovat dokončení
rekonstrukce kulturního domu a zhotovení nové fasády a rekonstrukce 2 bytových jednotek, čímž by se kulturní dům
společně s novým sálem měl stát důstojným stánkem společenského života v obci. Samozřejmě se bude pokračovat
v opravách obecního vodovodu a místních komunikací, to patří ke každoročním úkolům. Na zde zmíněné a zdaleka ne
všechny plánované akce, je ovšem zapotřebí nemálo finančních prostředků, které se minulé a samozřejmě i současné
vedení obce snaží získat z dotací poskytovaných převážně z EU. Naší snahou je do konce tohoto volebního období získat
maximálně možné výše dotace, jelikož v roce 2013 převážná část dotačních titulů zanikne.
Ke splnění všech představených úkolů přeji novému vedení obce a samozřejmě i všem občanům, ke kterým je veškerá
tato snaha namířena, hodně úspěchů a společné úspěšné vykročení do nového volebních období.
Ing. Josef Davidík
starosta obce
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Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 17. zasedání
dne 29. června 2010 usneslo takto:
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.
Stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., počet
členů zastupitelstva obce Chotěvice pro volební období
2010 – 2014 na jedenáct členů.
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

usnesení

zastupitelstva

obce

Chotěvic

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.
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.
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Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 2. zasedání dne
16. prosince 2010 usneslo takto:
Schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro obec
Chotěvice na rok 2011 - do doby schválení rozpočtu pro
rok 2011 bude obec uskutečňovat jen běžné a nezbytné
příjmy a výdaje.
Schvaluje kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100.000,- Kč a
při vyšších částkách jen v případech uvedených
v přiloženém určení pravomocí ze dne 16.12.2010.
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chotěvice č.
1/2010, o místním poplatku ze psů, Obecně závaznou
vyhlášku obce
Chotěvice č. 2/2010, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a Směrnici o
opravných položkách v účetnictví obce.
Schvaluje předsedu finančního výboru Jaroslavu
Novotnou do funkce Správce rozpočtu obce pro volební
období 2010 – 2014 a pověřuje finanční výbor provádět
následné vnitřní kontroly a následné veřejnoprávní
kontroly na místě pro volební období 2010 – 2014.
Bere na vědomí zřízení následujících komisí starosty obce
s účinností od 11.11.2010 - Sociální komise ve složení :
Jaruška Farská, Chotěvice 73 – předseda komise, Lydie
Bašová, Chotěvice 343 a Přemysl Jiran, Chotěvice 237 –
členové komise - Komise pro výstavbu, kterou vede
Vladimír Lukeš, Chotěvice 250.
Schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu“ o výkonu části
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
s Městem Trutnov s účinností od 1.10.2011 s platností na
dobu určitou do 30.9.2015 a současně pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
Schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2618/14 – ostatní plocha
o výměře 328 m2, odděleného Geometrickým plánem č.
259-066/1996 ze dne 16.5.2000 od pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci č. 2466 v k.ú. Chotěvice, pro Město
Hostinné za účelem rozšíření hřbitova Karlov, za cenu
dohodou ve výši 35,- Kč /m2 a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Schvaluje „Dodatek č. 8“ ke Smlouvě o svozu
komunálního odpadu ze dne 30.12.2003 mezi obcí
Chotěvice a firmou Transport Trutnov s.r.o.
Ukládá
kontrolnímu
výboru
provést
kontrolu
poskytnutých finančních prostředků
neziskovým
subjektům v roce 2010 v termínu do 31.1.2011.

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.
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 19. zasedání
dne 23. září 2010 usneslo takto:
Schvaluje uzavření „Smlouvy o výkonu inženýrské
činnosti“ vedoucí k získání dotačních prostředků na akci
„Odkanalizování obce Chotěvice“ dle předložených
podmínek obce a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
Schvaluje uzavření předložené „Smlouvy o zajištění
požární ochrany“ mezi městem Pilníkov a obcí Chotěvice a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Schvaluje změnu dodavatele el. energie od ledna 2011 –
výpověď smlouvy s ČEZ prodej, s.r.o. a uzavření nové
smlouvy s alternativním dodavatelem el. energie firmou
RSP Energy a.s., Praha a pověřuje starostu podpisem těchto
dokumentů.
Schvaluje finanční příspěvek obce - Humanitární pomoc
oblastem zasaženým povodní v severočeské oblasti ČR - ve
výši 10.000,- Kč, prostřednictvím pověřeného Fondu
humanity Českého červeného kříže.
Schvaluje převod finančních prostředků z Rezervního
fondu do Fondu rozvoje ve výši 100.000,- Kč u příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Chotěvice a
pořízení nové investice - automatického kotle pro ÚT v MŠ
Chotěvice v celkové hodnotě 136.000,- Kč.
Bere na vědomí přiložený „Rozpočtový výhled obce na
období 2012 – 2014“.
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 1. zasedání dne
11. listopadu 2010 usneslo takto:
Bere na vědomí zprávu o výsledcích voleb do
zastupitelstva obce v roce 2010.
Bere na vědomí slib členů zastupitelstva obce dle § 69
zákona o obcích.
Schvaluje pro volební období 2010 – 2014 funkci starosty
obce Chotěvice, ve smyslu § 71 zákona o obcích, jako
funkci dlouhodobě uvolněnou.
Schvaluje volbu starosty obce - starostou obce Chotěvice
pro volební období 2010 - 2014 byl zvolen Ing. Josef
Davidík, nar. 26.5.1949, Chotěvice 71.
Schvaluje volbu místostarosty obce - místostarostou obce
Chotěvice pro volební období 2010 – 2014 byl zvolen
Vladimír Lukeš, nar. 24.3.1958, Chotěvice 250.
Schvaluje volbu předsedy finančního výboru - předsedou
finančního výboru byla zvolena Jaroslava Novotná,
Chotěvice 286.
Schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru - předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Bašek, Chotěvice 26.
Schvaluje volbu členů finančního výboru – členem
finančního výboru byli zvoleni Ing. Jitka Křížová,
Chotěvice 222 a Miloslav Šťastný, Chotěvice 19.
Schvaluje volbu členů kontrolního výboru – členem
kontrolního výboru byli zvoleni Helena Veverková,
Chotěvice 83 a Miloslav Vinš, Chotěvice 29.
Schvaluje v souladu s § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, měsíční odměny za
výkon funkce místostarosta, předseda a člen výboru,
předseda a člen komise s platností od 11.11.2010 dle
přiloženého návrhu.

Ve dnech 15. – 16. října proběhly Volby do zastupitelstva obce
Chotěvice v zasedací místnosti OÚ s následujícím výsledkem :
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V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011!
Nejprve trochu čísel: v Královéhradeckém kraji je
rozmístěno 11 388 kontejnerů na tříděný sběr. Do systému
EKO-KOM se zapojilo téměř 90% obcí - to znamená, že
většina obyvatel třídila odpad. Každý v našem kraji
vytřídil téměř 40 kg odpadu. Rok 2010 skončil, rok 2011
právě začíná. Bývá dobrým zvykem dopřát si malé
bilancování – jak byl předchozí rok úspěšný. Lidé
v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo,
plasty a nápojové kartony. V roce 2010 se opět podařilo
zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, významně
vzrostl počet kontejnerů na čisté sklo. Společnost EKOKOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce řadu akcí a
soutěží. Po celý rok 2010 běžela soutěž „Čistá obec“. Pátý
ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje skončil
poslední den v roce, ale jednotlivé obce měli do 20. února
2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky. Na jaře se můžete
těšit na vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíždí už 6.
ročník této soutěže. Ve školách probíhá již 4. ročník soutěže
„Třídíme s Nikitou“ a projekt košů. Obě akce pokračují
také v roce 2011 a jsou výzvou pro všechny školy, které
ještě odpad ve škole netřídí anebo naopak – které by chtěly
třídit ještě víc. Konkrétně o výsledcích třídění odpadů
v obci Chotěvice - v obci je rozmístěno na 12 stanovištích
(hnízdech) celkem 33 kontejnerů na tříděný odpad (12 na
plast a kartony (tetrapac), 9 na papír, 9 na barevné sklo a 3
na sklo bílé). Celkem se vytřídilo a odevzdalo společnosti
EKO-KOM, a.s. 10,5 tuny papíru, 7,7 tuny skla a 11,1 t
plastů, za což obec obdržela bonusovou odměnu ve výši
81 400,- Kč, o kterou se snížily celkové náklady na odpady
v roce 2010.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří třídili odpad po celý
rok 2010 a do nového roku 2011 přejeme ještě více a
kvalitnějšího třídění.
Poděkování za společnost EKO-KOM, a.s., Tomáš Pešek,
Regionální manažer EKO-KOM, a.s. a za obec Chotěvice,
Ing. Josef Davidík, starosta obce.

Víte že…
…Platby za vodné a /stočné/ jsou splatné do
31.1.2011, 30.4.2011, 31.7.2011 a 31.10.2011
…Cena za m3 zůstává stejná tzn. 22,- Kč/m3
…Poplatek za každého psa činí 100,- Kč, splatnost do
30.6.2011
…Poplatek za odpady 500,- Kč (osoba), splatnost
nově také do 30.6.2011
…Naše webové stránky mají ohlas v Rakousku,
Polsku, ale také v Anglii. Brzy je navštíví 30 000
návštěvník. Více info na www.chotevice.cz
Zvýšení kvality dodávané pitné vody pro občany
Na počátku roku 2010 došlo ke zprovoznění nově
vybudované odradonovací jednotky instalované v hlavním
chotěvickém vodojemu „nad kostelem“ nákladem cca
250 000,- Kč, odkud je zásobován celý vodovodní řad obce
včetně ostatních menších vodojemů. Množství radonu se
snížilo z hodnot převyšujících 100 Bq/l na hodnotu 9,2
Bq/l při rozboru prováděném v únoru 2010.
Pro přehlednost - směrná hodnota množství radonu
v kojenecké vodě má hodnotu 20 Bq/l. Základní fyzikální a
mikrobiologický rozbor pitné vody provádí VAK Trutnov
každý měsíc a dvakrát ročně se provádí rozbor rozšířený.
Pro informaci uvádíme základní rozbor dodávané pitné
vody ze vzorku z ledna 2011 :
Ukazatel

Výzva pro občany! Zamořování obce kouřem a hlukem!
Blíží se jaro a s tím i období pálení různého materiálu a
provozu převážně hlučné malé mechanizace u našich
domů a na našich zahrádkách. V tomto období dochází
k různým nešvarům, kdy někteří spoluobčané nerespektují
zákonná ustanovení, daná občanským zákoníkem a nad
míru přiměřenou obtěžují především sousedy, ale i ostatní
občany hlukem, kouřem, nepříjemným pachem apod.
Pálením především nedostatečně proschlého organického
materiálu ze zahrad a luk dochází k zamoření kouřem,
někdy i podstatné části obce a pro zasažené občany zde
není úniku. V případě provozu malé mechanizace dochází
k těmto nešvarům především ve dnech pracovního volna,
kdy ani v neděli a ve svátek není dostatek klidu. Je sice
pravda, že někdy je problém najít vhodný volný čas
k provedení těchto hlučných prací, ale alespoň sváteční a
nedělní odpoledne by mělo být respektováno jako období
klidu.
Z těchto uvedených důvodů vyzývám občany ke vzájemné
ohleduplnosti a věřím, že si nebudeme naší obec
zamořovat ať již kouřem, nebo hlukem, popřípadě dalšími
nešvary, za což Vám všem předem děkuji.
Ing. Josef Davidík
starosta obce
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Jednotka

Výsledek

Limit

Teplota
Chlor volný

°C
mg/l

6,5
0,06

0
0,30

Celkový aktivní
chlor
Pach

mg/l

0,07

0

st.p

0

2

Chuť

st.ch

0

2

Reakce vody

pH

8,17

6,50 –9,50

Barva

mgPt/l

‹ 5,0

20

CHSK Mn

mg/l

‹ 0,50

3,0

Dusitany

mg/l

‹ 0,010

0,500

Dusičnany

mg/l

12,84

50,0

Amoniak

mg/l

‹ 0,050

0,500

Železo

mg/l

‹ 0,050

0,200

Konduktivita
Zákal

mS/m
ZF

51
‹ 2,00

125,0
5,00

Počty kolonii při
36°C
Koliformní bakterie
Počty kolonií při
22°C
Escherichia coli

KTJ/ml

0

20

KTJ/100 ml
KTJ/ml

0
0

0
200

KTJ/100 ml

0

0

Společenská rubrika

Občanské sdružení "OCHOZ"
Vás zve na pravidelné taneční lekce

ZUMBÁBY
s cvičitelkou Petrou
Tančíme ve společenském sále obce Chotěvice.
Liché týdny
- pondělí
16:30 - 17:30
- čtvrtek
18:00 - 19:00
- neděle
18:00 - 19:00
Sudé týdny
- neděle
18:00 - 19:00
Veškeré změny ve cvičení sledujte na stránkách občanského
sdružení http://os-ochoz.webnode.cz/
Za rozjezdovou cenu 35,-Kč / lekce.
Případné dotazy – mob: 775 280 139

Životní jubilea
Baše Miroslav, Helebrant Ervín, Helebrantová Jarmila,
Holý Václav, Hronová Milada, Janotová Alžběta,
Kmentová Jiřina, Kracíková Hana, Langnerová Edita,
Paulíček Ladislav, Pochyba Cyril, Polák Miloslav,
Rumlerová Erika, Šťastný František, Švejdar Zdeněk, Vloch
Antonín, Zemlerová Marie

NEBEZPEČNÝ ODPAD

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

Co se sbírá :
Elektro - např. ledničky, televizory, rádia,
přehrávače, zářivky, výbojky, akumulátory apod.
Barvy, oleje, rozpouštědla a prázdné obaly od nich,
fotochemie a ostatní chemie, např. pesticidy
z ošetření zahrad apod.
Kde: v prostoru garáží OÚ Chotěvice do
přistaveného kontejneru
Kdy : pátek 1. dubna - od 12:00 – 17:00
sobota 2. dubna - od 9:00 – 12:00
Bližší informace na OÚ Chotěvice - tel. 499 447 156
Obecní úřad Chotěvice

Narozeni
Kusznierová Tereza, Lamačová Viktorie, Švejdarová Klára
Šťastným rodičům blahopřejeme

Zemřeli
Hájková Věra, Mečíř Jiří, Vrbová Emílie, Švejdarová
Marcela, Zemlerová Marie
Vzpomínáme
****************************************************************************

SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!
Tato 4,5 m vysoká pískovcová skála má jméno..., ale
už není tak známé, jako v dřívějších dobách...
Nachází se někde v Chotěvicích...
Odpovědi na tyto 2 otázky zašlete do konce srpna
2011 na tento e-mail: webchotevice@seznam.cz
1. otázka - Kde se přesně nachází tento skalní útvar
/přesný popis, foto vítáno z místa nálezu = + ke
konečnému hodnocení/ ?
2. otázka - Uhodnete její jméno ?
- První tři výherci budou odměněni a zveřejněni na
www.chotevice.cz a ve Zpravodaji obce Chotěvice.

Farní kronika uvádí, že po sedmileté válce byl zdejší kopec,

nazývaný KATEŘINA, veden jako pamětihodné stanoviště.
V roce 1778 král Fridrich Pruský vtrhl se svými pány přes
Náchod do Čech a nedaleko Kateřiny si za Kocléřovem na
Kahlenbergu zbudoval hlavní stan. Královská rakouská
armáda stanovala na protější straně na břehu Labe. Po
rozšíření pověsti, že je celá Kateřina podminovaná se pruští
vojáci neodvážili přes kopec přejít.
Pokračování příště
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