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Vážení občané,
rád bych Vás podrobněji seznámil s nejvýznamnějšími plánovanými akcemi obce, které Vás dle četnosti dotazů nejvíce
zajímají. Především je to jiţ několik let připravované odkanalizování obce a následné vybudování bezbariérových chodníků
v místech, kde kanalizace kopíruje státní silnici č. I/16 a je tudíţ vhodné vyuţít tuto stavbu pro umístění chodníků.
Máme zájem obě akce naplánovat tak, aby se realizace uskutečnily společně a uspořily se tak nejenom finanční prostředky,
ale i období, kdy budou občané zatěţováni výstavbou těchto akcí. Odkanalizování obce je nyní ve stádiu zpracovávání
druhého stupně projektové dokumentace, potřebného pro stavební povolení, o které bude zaţádáno v nejbliţších dnech.
V této souvislosti navštívil některé z Vás projektant, zpracovávající tento druhý stupeň projektové dokumentace s řešením
napojení jednotlivých konkrétních nemovitostí na hlavní kanalizační stoky.
Poněkud problematičtější je otázka získání dotací. Do dnešní doby nebyla současná vláda schopna vyhlásit termín pro
podávání ţádosti o dotace, neboť předchozí termín, vyhlášený v loňském roce, zrušila. Obec je připravena po vyhlášení
nového termínu okamţitě reagovat a ve spolupráci s odbornou firmou Provod s.r.o., Ústí nad Labem ţádost o dotace podat.
Časová prodleva v podání ţádosti byla alespoň částečně vyuţita k přípravě navazující akce, kterou je vybudování
bezbariérových chodníků. Snahou obce je zajistit občanům bezpečný provoz po státní silnici, jelikoţ zprovoznění souběţné
místní komunikace za ţelezniční tratí se nedaří tak rychle, jak bychom předpokládali a to hlavně proto, ţe občané, kteří
odkoupili části zmíněné místní komunikace v předchozích letech, nesouhlasí se zpětným odkupem obcí.
Obec ovšem i zde realizuje opatření, aby se výše zmíněná místní komunikace co nejdříve zprovoznila. Časový horizont
dokončení v současnosti nelze upřesnit, neboť při jednání se státními institucemi, konkrétně s Českými drahami, nelze
odhadnout termín zdárného ukončení jednání.
Ing. Josef Davidík
starosta obce
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Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 3. zasedání dne
24. března 2011 usneslo takto:
Bere na vědomí kontrolu zápisu 2. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 16. prosince 2010. Schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2010 rozpracované v přiloţeném přehledu,
provedené starostou obce na základě předběţného
souhlasu zastupitelstva ze dne 16.12.2010. Schvaluje
Rozpočet obce Chotěvice pro rok 2011 v tomto základním
sloţení :
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
10 653 210,- Kč
Celkové zdroje ve výši
10 653 210,- Kč
Běžné výdaje ve výši
6 576 970,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši
4 076 240,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
10 653 210,- Kč
Schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2011
dle přiloţeného „Návrhu rozpočtu“ na rok 2011.
Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, příspěvků a peněţních darů dle
návrhu rozpočtu pro rok 2011 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 2010 dle
předloţeného návrhu.

usnesení

zastupitelstva

obce

Chotěvice.

Schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3220/2 – ostatní
plocha o výměře 165 m2 v k.ú. Chotěvice, vzniklé
oddělením od p.p.č. 3220 dle GP č. 477-101/210 ze dne
3.12.2010, ţadateli panu Robertu Duškovi, Nerudova 1188,
543 01 Vrchlabí, za cenu 35,- Kč/m2 a poměrných nákladů
vzniklých oddělením pozemku ve výši 5 000,- Kč a
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3220/3 – ostatní
plocha o výměře 138 m2 v k.ú. Chotěvice, vzniklé
oddělením od p.p.č. 3220 dle GP č. 477-101/210 ze dne
3.12.2010, ţadatelům Jaroslav a Jana Vepřekovi, Chotěvice
345, 543 76 Chotěvice, za cenu 35,- Kč/m2 a poměrných
nákladů vzniklých oddělením pozemku ve výši 2 440,- Kč a
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bere na vědomí cenu vodného a stočného ve výši 22,Kč/m3 včetně DPH, dle skutečných nákladů roku 2010 a
předloţené kalkulace na rok 2011, s platností od 1.1.2011.
Připojuje se k „Výzvě Města Chlumec n.C.“ o odstranění
znevýhodnění obcí s počtem 1 000 aţ 10 000 obyvatel ve
stávajícím modelu RUD (rozpočtové určení daní) a
pověřuje starostu obce podpisem této výzvy.
Ukládá finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření
obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotěvice
v termínu do 30.6.2011. Souhlasí s organizací veřejné
sluţby prostřednictvím obce Chotěvice.
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Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 4. zasedání dne 23. června 2011 usneslo takto:
Bere na vědomí kontrolu zápisu 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.3.2011. Projednalo závěrečný účet obce za rok 2010
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. 1/2011 a č. 2/2011 rozpracované
v příloze. Schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2618/12 – ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Chotěvice, pro Město Hostinné za
účelem rozšíření pozemku hřbitova „Karlov“, za cenu dohodou ve výši 35,- Kč /m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy. Schvaluje pronájem zemědělských pozemků uvedených v ţádosti fy Ekomaso s.r.o. Čermná, IČO 64788270,
k zemědělskému uţívání od 1.10.2011 za nájemné ve výši 800,- Kč/ha/rok a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkonů podle zákona o obecní policii“ mezi obcí Chotěvice a
Městem Trutnov, s platností od 1.9.2011 a pověřuje starostu obce podpisem této veřejnoprávní smlouvy. Schvaluje uzavření
„Smlouvy o právních sluţbách“ mezi obcí Chotěvice a advokátem Markem Dianem, Husitská 832, 54371 Hostinné, IČO
68241062, s platností od 1.7.2011 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Schvaluje Dodatek č.1, kterým se upravuje Čl.
2 a Čl. 6, Obecně závazné vyhlášky obce Chotěvice č. 2/2010, o místním poplatku za odpady ze dne 1.1.2011 dle přiloţeného
znění. Schvaluje žádost o úplatný převod v příloze uvedených pozemkových parcel zapsaných u Katastrálního úřadu ČR na LV
10002 v k.ú. Chotěvice dle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zároveň pověřuje starostu podpisem
smlouvy o převodu s Pozemkovým fondem ČR. Schvaluje Smlouvu č. 09044273 o poskytnutí podpory ze SFŢP ČR v rámci
Operačního programu Ţivotního prostředí na akci „Zateplení základní školy Chotěvice“ a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 5. zasedání dne 22. září 2011 usneslo takto:
Bere na vědomí kontrolu zápisu 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.6.2011. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011, č.
4/2011 a č. 5/2011, které jsou rozpracovány v příloze zápisu. Bere na vědomí zprávu Odborného lesního hospodáře o
hospodaření v obecních lesích v roce 2011 a o stavu zpracování LHP na nové hospodářské období 2012 – 2022 odbornou firmou
Lesprojekt s.r.o., Hradec Králové. Schvaluje hospodaření v obecních lesích v příštím hospodářském období od 1.1.2012 formou
„ve vlastní reţii“. Současně schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 14.3.2003, která byla uzavřena na hospodaření
v obecních lesích se společnosti Lesy – voda s.r.o., Pilníkov. Schvaluje do výkonu funkce Odborný lesní hospodář pro obecní
lesy Chotěvice pana Jana Šídu, Pilníkov, s účinností od 1.1.2012. Schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, navýšení počtu pracovníků na úseku hospodářské činnosti obce o jedno pracovní místo se zaměřením na
hospodaření v obecních lesích od 1.1.2012, které bude obsazeno na základě výběrového řízení. Schvaluje prodej pozemkové
parcely č. 3220/2 – ostatní plocha o výměře 165 m2 v k.ú. Chotěvice, vzniklé oddělením od p.p.č. 3220 dle Geometrického plánu
č. 477-101/210, pro manţelé Borůvkovi, Úpice, Národní 1081, za dohodnutou celkovou cenu 10.775,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy. Zároveň ruší rozhodnutí zastupitelstva ze dne 23.6.2011 o prodeji uvedené parcely p. Robertu
Duškovi, Vrchlabí, Nerudova 1188. Schvaluje záměr prodeje následujících pozemků v prostoru Chotěvice Sv. Kateřina (U
profesora) – p.p.č. 2038/9 – trvalý travní porost o výměře 4.464 m2 a p.p.č. 2038/2 - trvalý travní porost o výměře 115 m2, oba
pozemky odděleny geometrickým plánem č. 443-2/2009 ze dne 24.6.2009, za nabídkovou cenu 30,- Kč/m2. Schvaluje
odúčtování ocenění lesů z podrozvahového účtu ve výši 57,- Kč/m2 na základě zrušení vyhlášky č. 472/2008 Sb. Schvaluje, na
základě Výměru MF č. 01/2010 ze dne 8.12.2009, ceny obcí pronajímaných pozemků v zastavěné části obce ve výši 2,- Kč/m2 u
výměry do 500 m2 pronajímané plochy, 0,50 Kč/m2 u výměry nad 500 m2 pronajímané plochy a 7,- Kč/m2 u pronajímané
zastavěné plochy s platností od 1.1.2012. Schvaluje výběr dodavatele stavebních prací na akci Rekonstrukce bytů a soc. zařízení
v č.p. 264 dle nejniţší podané nabídkové ceny – Stavební společnost s.r.o., Hostinné a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy
o dílo. Schvaluje výzvu předsedovi vlády ČR na podporu změny financování obecných samospráv ve prospěch menších obcí
úpravou Rozpočtového určení daní dle současného návrhu ministerstva financí. Ukládá finančnímu výboru provést kontrolu
hospodaření obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotěvice v termínu do 30.11.2011.

Zvýšení bezpečnostní situace v obci!
Zastupitelstvo obce se na červnovém zasedání tohoto roku
rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu
činnosti Městské policie Trutnov v naší obci. Hlavním
důvodem je především to, ţe vlivem vládních úspor došlo
k všeobecně známé neutěšené situaci ve státní Policii ČR,
která dle svého vyjádření není schopna plnit výkony, které
omezeně a s problémy aţ do současné doby plnila.
Jedná se především o důleţitou běţnou agendu při řešení
drobných přestupků, narušování veřejného pořádku,
neshody mezi občany apod. Závaţnou trestnou činnost a
bezpečnost na silnicích bude Policie ČR řešit i nadále. Na
základě uvedené veřejnoprávní smlouvy bude Městská

policie Trutnov zajišťovat a řešit především tuto běţnou
agendu. V souvislosti s řešením těchto problémů se mohou
občané obracet na dispečink Městské policie Trutnov, a to
na tel. čísle 156.
Tímto
rozhodnutím
zastupitelstva
o
uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií Trutnov však
není nijak omezená moţnost občanů obracet se i nadále na
státní Policii ČR. Ta se ovšem drobnými přestupky takřka
nezabývala a snahou zastupitelstva je, aby se občané
domohli svých práv a řešení i u těchto drobných přestupků
a narušení veřejného pořádku a souţití občanů v obci.
Ing. Josef Davidík – starosta obce
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Kdo ví, jak třídit odpad, má šanci vyhrát soutěž o
zajímavé ceny.

devátou hodinou ráno v týdnech od 26. září do 2. října, od
24. října do 30. října, od 21. listopadu do 27. listopadu a od
12. prosince do 18. prosince. Soutěţící bude mít vţdy na
výběr ze tří moţných odpovědí. Kdyţ neuhodne, bude mít
šanci na výhru další volající. O tom, jak třídit odpad, můţe
pomoci lidem web www.jaktridit.cz. Více informací k
projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve
spolupráci s Královéhradeckým krajem, je moţné najít na
internetových stránkách www.cistykraj.cz .

Tašky na notebook a flash disky, termohrnky, houpací sítě,
meteostanice s venkovním senzorem – to jsou některé z cen,
které čekají na výherce soutěţe o třídění odpadu. K získání
cen si stačí zapnout Český rozhlas Hradec Králové a
odpovědět správně na otázku, která se bude týkat právě
správného nakládání s odpadem. Soutěţ probíhá v rámci
krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“,
který podporuje společnost EKO-KOM, a.s. která v České
republice zaštiťuje systém zpětného odběru a vyuţití
odpadových obalů. Šanci na vítězství v soutěţi má kaţdý,
kdo odpad alespoň příleţitostně třídí, a něco málo tak o
této problematice ví. Soutěţ se bude na vlnách Českého
rozhlasu Hradec Králové konat pokaţdé mezi osmou a

Víte že
…Dne 23.1.2011 vzniklo v naší obci Sdružení OCHOZ, které je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým
sdruţením, v němţ se tyto osoby sdruţily k aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a k popularizaci a propagaci
zde uvedených cílů. 1) akce pro děti a veřejnost, 2) kulturní rozvoj obce, 3) aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty, 4)
prezentační, vzdělávací a sportovní aktivity, 5) veřejné akce.

Čarodějnice 2011 – první velká akce nově vzniklého spolku.
O jejich činnosti se dočtete na našich webových stránkách v sekci SPOLKY A SDRUŽENÍ.
…V minulém čísle proběhla poznávací internetová soutěž, která byla uzavřena 31. srpna 2011. Bohuţel se této soutěţe
zúčastnily jenom tři děti z naší obce… „Tato skála se nachází na Americe a nese název INDIÁN…“ a na tyto 2 otázky
správně odpověděli tito tři soutěţící:

1. místo - Jonáš Kubík /11/ Chotěvice - Amerika 194 /zaslal nám 2 x foto přímo z místa/
2. - místo Sára Zajíčková /7/ Chotěvice 122
3. - místo Anna Holzbachová /11/ Chotěvice 22
Obě děvčata našli správnou odpověď přímo na www.chotevice cz v sekci FOTOGALERIE.
Výhercům blahopřejeme.

Sledujte naše www a i Vy máte možnost další výhry – pokud se stanete 40 000 návštěvníkem!!
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Společenská rubrika

Životní jubilea
Kollár Ján, Mihalová Stanislava, Skalská Angela

Z vystoupení dne 5. června 2010 (Ivo Farský zcela vpravo s kytarou)

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

Psal se rok 2006, kdy se pan Ivo Farský s obrovským
elánem a nadšením chopil příležitosti a na Základní
škole v Chotěvicích začal rozdávat lásku k hudbě, a to
díky hudebnímu kroužku, ve kterém vedl žáky k
mimořádným hudebním výkonům svou profesionalitou,
pracovitostí a obětavostí.
Vystoupení hudebního kroužku v Chotěvicích,
Hostinném, Čermné či v Pilníkově rozdávalo radost
posluchačům, vzbuzovalo obdiv a šířilo dobré jméno
naší školy. Naděje na pokračování těchto úspěchů však
skončila, a to s náhlým odchodem pana Farského, který
nás navždy opustil dne 30. 7. 2011.
S velikým uznáním se klaníme jeho památce.
Ředitelství ZŠ a MŠ Chotěvice

Narozeni
Mrkvička Pavel, Skalská Laura, Vinšová Laura
Šťastným rodičům blahopřejeme

Pokud máte doma ve svém albu nebo po krabicích
nějaké staré dobové fotografie Chotěvic, postav či
krajiny a okolí a chtěli byste je zveřejnit na našich
www, tak je naskenujte, popište /jméno, místo, den,
měsíc
a
rok/
a
zašlete
na
e-mail
webchotevice@seznam.cz.

Zemřeli
Dvořáková Danuška, Farský Ivo, Formanová Emilie,
Paulíčková Marta

Naskenování fotografií je možné také na Obecním
úřadu u pí. Kalenské.

Vzpomínáme
*********************************************************************

Foto zasílejte do maximální velikosti 5 MB.

Od roku 1660 je v obci škola, zprvu probíhalo vyučování na
faře a od roku 1875 byla otevřena škola stavěná z kamene a
cihel. Ţeleznice byla zbudována v letech 1868 - 69.
Pošta je zprovozněna od roku 1891. Elektřina byla ve vsi
zavedena 1914 a vodovod byl dokončen v roce 1930.
20.6.1937 bylo rozhodnuto, ţe bude postaven obecní dům
slouţící jako obecní úřad, zasedací síň, archiv, poštovní
úřad, ordinace a byt lékaře a další soukromé byty.
Před vznikem Československé republiky do roku 1945 byly

Chotěvice součástí sudetské oblasti a obyvatelstvo bylo aţ z
90% německé národnosti. Odsun sudetských němců probíhal
ještě na jaře 1946.
V roce 1956 byly likvidovány řemeslné dílny, pouze někteří z
řemeslníků prováděli drobné opravy a v roce 1961 byl
ukončen provoz v místní cihelně.

Vydavatelem je Obecní úřad v Chotěvicích, Chotěvice 275, IČ: 00277924, www.chotevice.cz. Odpovědný redaktor: Aneta
Doležalová, e-mail: webchotevice@seznam.cz. Vychází 2x za rok, nákladem 360 ks. Datum vydání říjen 2011, číslo 4.
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: tiskárna@tiskarnavoborník.cz, www.tiskarnavobornik.cz.
Uzávěrka tohoto čísla byla 13. října 2011. Neprodejné!
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