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PLÁNOVANÉ AKCE:
18.04.2015 od 9 hod. u obec. úřadu

JARNÍ BRIGÁDA

30.04.2015 v 17 hod. u Chot. hospody

ČARODĚJNICKÝ SLET

Další akce zveřejníme v dohledné době

Kulturní kalendář 2015
V minulosti obecní úřad vždy na začátku roku připravil Kulturní kalendář akcí. V letošním roce se tak nestalo
a to z důvodu rekonstrukce budovy OÚ. O pravidelné akce, ale samozřejmě nepřijdete, jen je musíme plánovat podle postupu prací, které na budově OÚ probíhají. První akcí je 30.4. 2015 Čerodějnický slet, v polovině
května nás čeká oblíbená Jarní kuličkiáda a v červnu Dětský den. Přesné termíny naleznete na konci dubna
na Úřední desce Obecního úřadu a také na webových stránkách obce www.obecchotovice.cz.

Z jednání zastupitelstva č. 1/2015
Zastupitelé projednali Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o „odpadech“. Cena poplatků zůstává stejná
jako v předchozím roce.
Zastupitelé schválili jednací řád obce, který stanovuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění
usnesení Zastupitelstva obce Chotovice a další otázky.
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele územního řízení pro stavby rodinných domů
dle zástavbové studie (viz. obrázek na zadní straně)
Zastupitelé schválili pronájem pozemků č. 39/1 a 42/2 na dobu 4 let, nájemkyně má pozemky pronajaté již delší dobu.
Zastupitelstvo zvážilo možnost připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé však nenašli shodu
a návrh nebyl schválen.
Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 4/2014/E týkající se poskytnutí úvěru na zajištění spoluúčasti na
zateplení budovy úřadu a další rekonstrukce. Banka si kladla tvrdé podmínky, které zastupitelé neakceptovali.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání o nové úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou na částku 1,8 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že výrazně přibylo žádostí o podání informací dle zákona č. 106/1999, zastupitelé pověřili
paní Matulovou vyřizováním této agendy.

Z jednání zastupitelstva č. 2/2015
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o úvěru od České spořitelny na 1,8mil. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2022.
Úroková sazba je 0,99%. První splátka bude zaplacena k 31.1.2016. Měsíční splátka činí 21.429,- Kč. Finanční prostředky
pokryjí spoluúčast obce na akci zateplení, výměny oken a další rekonstrukci budovy úřadu (restaurace, sálu atd.).
Zastupitelé a přítomní hosté si poslechli zprávu lesního hospodáře pana Petra Kreisingera o hospodaření v obecním lese.
Seznámil přítomné s plánem těžby a zalesňování, způsobem prodeje dřeva a zodpověděl dotazy zastupitelů a občanů
týkající se postupu při zadávání pěstebních prací.
Přítomní měli možnost se seznámit a nahlédnout do dokumentů „Účetní uzávěrka a inventarizace za rok 2014“. Jedná se
o obsáhlé dokumenty. Na doporučení auditora pana Heršálka bude zastupitelstvo tyto dokumenty schvalovat společně
se Zprávou o výsledku z hospodaření obce za rok 2014. Tato zpráva bude k dispozici během měsíce března 2015.
Při probíhající rekonstrukci budovy obecního úřadu se vyskytl problém se střechou budovy. Původním záměrem obce
bylo rekonstrukci střechy provést v delším časovém horizontu. Nastaly ovšem technické problémy a podle vyjádření
statika se rekonstrukce střechy musí provést současně se stávajícím projektem „ Snížení energetické náročnosti budovy
OÚ.“ V této souvislosti dostala obec dvě cenové nabídky na opravu střechy ( oprava krovů a výměna střešní
krytiny ).
První nabídka: S+K Rumburský stavební servis, s.r.o.
697.103,02 Kč vč.DPH
Druhá nabídka: Stavotherm Černý s.r.o.
635.786,03 Kč vč.DPH
Dalším projektem, který se týká opravy budovy OÚ je rekonstrukce historických lustrů ze sálu. Jedná se celkem o pět
lustrů. Obec oslovila firmy, od kterých dostala cenové nabídky.
První nabídka: CHANDELIERS Petr Nemlein – svítidla
202.000,- Kč vč.DPH
Druhá nabídka: Ludovít Vyšín
140.239,- Kč vč.DPH
Zastupitelstvo na svém zasedání č.3/2014/L ze dne 27.5.2014 schválilo umístění pomníku Rumburských hrdinů
na pozemku p.č. 363/2 v k.ú.Chotovice. Pro realizaci tohoto projektu je potřeba předjednat jakým způsobem bude celá
věc majetkoprávně vypořádána, kdo bude konečným vlastníkem pomníku a kdo bude mít povinnost se o něj starat.
Zastupitelé odhlasovali zřízení věcného břemene na dotčený pozemek.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.1 s firmou Energy Benefit. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny
projektové dokumentace ( z důvodu uhrazení zálohy za statiku ze strany obce ).
Paní Matulová podala námitku proti zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 27.1.2015, kde
zastupitelstvo v usnesení č.1/2015/H pověřilo paní Matulovou vyřizováním žádostí podle zákona č.106/1999. Starosta
obce tuto námitku prověří a v souladu s stanovením § 95 odst. 2 věty druhé zákona o obcích rozhodne zastupitelstvo
obce na nejbližším zasedání. V této souvislosti se k administrativní pomoci přihlásil člen
zastupitelstva pan Václav Horyna. K této věci se nehlasovalo.
Paní Šimánková znovu navrhla nákup vozu na údržbu obce. Pan Pour provedl analýzu nákladů na traktor ve srovnání s
provozem multikáry. Z toho jasně vyplývá, že pro obec by byla rozhodně ekonomicky i prakticky výhodnější multikára.
Zastupitelstvem však nákup multikáry za 140.000,- Kč neprošel.

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 1/2015 ze dne 27. 1. 2015
1/2015/A - SCHVÁLILO
OZV č.1/2015 a dodatek č.2/2015 k Obecně závazné vyhlášce č.1/2014.

PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

1/2015/B - SCHVÁLILO
Jednací řád obce Chotovice.

PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

1/2015/C - SCHVÁLILO
vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele územního řízení na pozemky pro
stavbu RD.

PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

1/2015/D - SCHVÁLILO
pronájem pozemků č.39/1 a 42/2 paní Petře Svejkovské.

PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

1/2015/E – ZAMÍTLO
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet.“

PRO – 3 (Vrba, Mráčková, Matulová)
PROTI – 3 (Šimánková, Mráček, Pour)
ZDRŽEL SE – 1 (Horyna)

1/2015/F - SCHVÁLILO
revokaci usnesení č.4/2014/E z 24.6.2014 a odstupuje od jednání s KB o poskytnutí úvěru.

PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

1/2015/G - POVĚŘILO
starostu obce k jednání o úvěrové smlouvě s Českou spořitelnou na projekt
„Snížení energetické náročnosti budovy OÚ.

PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

1/2015/H - POVĚŘILO
paní Matulovou vyřizováním žádostí podle zákona č.106/1999.

PRO - 6
PROTI – 1 (Matulová)
ZDRŽEL SE – 0

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 2/2015 ze dne 18. 2. 2015
2/2015/A - SCHVÁLILO
Smlouvu o úvěru č. 0389535459 od České spořitelny a pověřilo starostu jejím podpisem.
2/2015/B - VZALO NA VĚDOMÍ
zprávu lesního hospodáře.
2/2015/C - VZALO NA VĚDOMÍ
inventarizaci a účetní uzávěrku za rok 2014.
2/2015/D - SCHVALILO
uzavření smlouvy s firmou Stavotherm Černý s.r.o. na opravu střechy budovy OÚ a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
2/2015/E - SCHVÁLILO
uzavření smlouvy s firmou Ludovít Vyšín na opravu 5 ks lustrů a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
2/2015/F - SCHVÁLILO
zřízení věcného břemene na části pozemku p.č.363/2 pro umístění pomníku
Rumburských hrdinů a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
2/2015/G - SCHVÁLILO
dodatek smlouvy č.1 s firmou Energy Benefit Centre a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.

PRO – 7,
PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)
PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)
PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)
PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)
PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

Hospodaření v obecním lese 2014
Těžba a přibližování
Mýtní úmyslná – 302 E9 -165,36
Mýtní úmyslná – 383 G15- 17,84 m3
Předmýtní úmyslná – 383 F3 – 37,36 m3
Humburský – těžba s manipulací na sortimenty a vyzdravování (145,-/m3) – 165,36 m3
Papež – těžba s manipulací a přibližování železným koněm na VM (420,-/m3) – 37,36 m3 (jedná se o probírkový porost do 40-ti let,
nutno provést nařízení Lesního zákona, slabé dřevo (průměr 5-20cm), prodej dřeva částečně již 2013
Boháč – Přibližování a vyvážení sortimentů na OM (205,-/m3) - 165,36 m3,
Přibližování a vyvážení na OM (205,-/m3) – 32,10 m3, prodej dřeva částečně již 2013
Těžba a přibližování na OM (350,-/m3) – 17,84 m3 (leží na Chotovickém kopci)
Dufek – vyvážení dřeva na OM (180,-/m3) – 37,36 m3 (jedná se o probírkový porost do 40-ti let, nutno provést nařízení Lesního
zákona, slabé dřevo (průměr 5-20cm), prodej dřeva částečně již 2013
Celkem náklady na těžbu, vyvážení a přibližování - 112 226,-Kč vč. dph
Pohyb sklad:
(–) 9,42 m3 počáteční stav k 1.1. 2014 Odvoz prosinec 2013, fakturace za těžbu a přibližování až v roce 2014 – podle přesně odvezeného množství
(+) 220,56 m3 Celkem bylo vytěženo a přiblíženo v roce 2014
(-) 6,00 m3 Dřevo za užívání pozemku cca (za období 2013 až 2014 p. Bláha)
(-) 187,30 m3 Odvezeno v roce 2014
(+) 17,84 m3 Zůstatek na OM (Chotovický kopec)
Prodej dřeva
Kruliš – sk bříza 10,80 m3 (900,-/m3), sk dub 10,80 m3 (1000,-/m3), sk olše 10,80 m3 (800,-/m3)
Celkem vč. Dph 35 284,-Kč
Špičák – sk bříza a ost. 28 m3 (900,-/m3), Celkem vč. Dph 30 492,-Kč
Městské lesy Česká Lípa – sk smrk a ost jhl. 54,45 m3 (950,-/m3), Celkem vč. Dph 59 142,-Kč (jedná se
o dřevo na papír vláknina a hniloba – Štětí, kde máme lepší smlouvu kvalita V)
Skála – sk smrk, borovice, modřín – 8,50 m3 (900,-/m3), PK smrk 19,89 m3 (2000,-/m3), PK borovice,
Modřín 2,72 m3 (1600,-/m3), sk dub a buk 2,20 m3 (1000,-/m3), celkem 33,31 m3
Celkem vč. Dph 65 318,-Kč
Skála – Pk smrk 33,46 m3 (2000,-/m3), Celkem vč. Dph 80 973,-Kč (kvalita A,B,C,D)
Skála – Pk smrk 38,08 m3 (2000,-/m3), celkem vč. Dph 92 154,-Kč (kvalita A,B,C,D)
Celkem příjmy za prodej dřeva vč. Dph. 363 363,-Kč
Pěstební práce
Nátěr 2,70 ha x 2 100,-/ha = 5 670,- (Linhart)
Materiál nátěr = 2 160,- (MLČL)
Ožínání 2,10 ha x 6000,-/ha =12 600,- (Kubelka)
Zalesnění 0,51 ha = 3 690 ks = 22 275,- (Ekopro, Lesáček)
Zalesnění práce = 13 900,- (p. Kubelka)
Úklid klestu = 1 200,- (Kubelka)
Celkem 57 805 vč. Dph
Služba OLH
Celkem 29 196,-Kč
Příspěvky na hospodaření v lesích od Libereckého kraje
Celkem 9 800,-Kč
Hospodaření celkem zisk:
Náklady 199 227,Příjmy 371 595,Zisk 172 368,-

… pokračování na další straně

… pokračování „HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE 2014“
LHP je zpracován pro období 2010 – 2019 a celková těžba je 7 280 m3. Ke konci roku 2014 je těžba 2 809,67 zbývá tedy ještě těžit cca
4 471 m3. Tato těžba se dá realizovat zhruba v ½ směr Slavie a ½ Chotovický kopec a okolí Pihelu. Těžba je tedy realizována v nižším
rozsahu než stanoví LHP. Z celkového pohledu na vývoj zásob lesního majetku je tento fakt pozitivní. Na majetku zůstane dostatek
těžeb na příští období. Těžby jsou také situovány do porostů, kde se hojně vyskytuje přirozené zmlazení, a tudíž odpadají náklady na
zalesnění. V roce 2015 se předpokládá žádání o dotaci na přirozenou obnovu od LK.
V oblasti věkových tříd je však majetek nevyvážený, jelikož převládá hodně starších lesů a mladých lesů. Lesů mezi 40-90 lety je zastoupení hluboko pod normalitou. Z toho les zvl. určení – park je v budoucnu blokován jakoukoliv těžbou (dotace SFŽP).

Historie obce Chotovice – doby dávno minulé.
V této rubrice Vám budeme postupně přinášet historická data a události, které se nám podaří najít ve starých kronikách a
listinách, uložených v archivech a téměř zapomenutých. V současné době například shromažďujeme materiály o zakladateli Chotovických lázní a není to vůbec jednoduché. Do této doby jsme o rodině Helzelů, kteří v roce 1838 lázně založili, nevěděli téměř nic, ale postupně se nám daří najít ve starých matričních knihách alespoň základní údaje, abychom si mohli o
této rodině, která byla pro Chotovice velice významná, udělat obrázek. V této souvislosti, bychom Vás rádi požádali o pomoc při odkrývání historie naší obce. Pokud máte doma věci, které se týkají Chotovic, ať jsou to třeba fotografie, obrázky,
listiny a předměty, prosíme o jejich zapůjčení. Kontaktujte prosím paní Zuzanu Mráčkovou ( tel. 602318979 ), která se naší
historii intenzivně věnuje, za což jí patří naše poděkování. V tomto prvním čísle Chotovického čtvrtletníku CHOTOVINY Vám
přinášíme pověst, která se váže k Chotovickému vrchu.
Příšera na Chotovickém vrchu.
Půjdeme-li od Klingbüschl cestou, která odbočuje vpravo a stoupá do vrchu, dostaneme se za nezalesněným vrškem
k dalšímu pahorku. Tato vyvýšenina, za níž leží dva opuštěné pískovcové lomy, s bývalou bažinou na severovýchodním
úbočí Chotovického vrchu se nazývá „Příšera“ ( místo hrůzy ). Lidé se tomuto místu dříve vyhýbali, protože zde v kopci
zakletí tančili v reji jako bludičky, ďábli a strašidelné stíny zde provozovali své strašidelné kousky.
Byl tam prý viděn i pěkný myslivec, který však, když jste za ním šli, byl stále menší a menší, až úplně zmizel v zemi.
V době, kdy bylo zalesněné okolí jen málo obydlené, žila na sluneční straně kopce rodina lesního sedláka se dvěma syny a
jednou dcerou jménem Gerda. Byla krásná, a proto se o ní mnozí mládenci ucházeli. Nejvíce ji chtěl za ženu horský mlynář
u Heidebergu. Jeho námluvy však nenašly odezvy, protože Gerda se na vzdálené pastvině seznámila se štíhlým a hezkým
myslivcem. Jeho zvláštní, snivé vzezření si získalo její srdce. Vždy když hnala dobytek na pastvu, přicházel jí na určitém místě v ústrety, kousek cesty ji doprovodil, ale vždy jen k vysokému smrku. I když ho několikrát vyzývala, aby ji doprovodil
k jejím rodičům, podíval se jen smutně k zemi, aniž by řekl jediné slůvko. Prosil ji však, aby o jejich setkání nikomu neříkala
a ona to také dodržela.
Její bratr, který se o tom dozvěděl, sledoval svou sestru z dálky, když spočinula v náručí mladého myslivce. Polekal se a
blížil se k nim nenápadně, když kráčeli lesní cestou. Volal několikrát jméno své sestry, ale ona se zdá se nic neslyšela. Hlasitě volajíc běžel k nim, ale jeho nohy byly stále těžší, takže se skoro nemohl pohybovat. Když se ti dva ztratili v mlze,
omdlel.
Když se probral, byla hluboká noc. Rozrušený běžel domů, kde si již rodiče o něj a jeho sestru dělali starosti. Poté co jim
vyprávěl o tom, co se mu stalo, sebrali se všichni a šli jeho sestru hledat.
Mnoho dní hledali i sousedi, ale Gerdu nenašli. I když jí ten den viděl i starý dřevorubec, nebyla k nalezení. Hořem brzy
poté zemřela maminka. Její bratři se již neodvážili chodit do hrůzostrašného lesa.
Jednoho dne šel bratr, který ji viděl s myslivcem do Heidebergu do mlýna. Než se stačil vrátit domů, setmělo se. Proto dostal na cestu louč, aby si mohl posvítit. Naneštěstí louč cestou zhasla, takže hoch zabloudil do bažin. Bludičky kolem něho
tančily. Najednou se po straně objevilo modré světýlko a vyslovilo tiše jeho jméno, poskakovalo před ním, poté se zastavilo a znovu zavolalo jeho jméno. Tu se otevřely dveře a on uviděl velký osvětlený sál, v něm seděly dámy v krásných šatech, se smutnými obličeji počítaly perly. Mezi nimi poznal svou sestru. Když zavolal její jméno, přízrak zmizel.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Od konce loňského roku probíhá rekonstrukce budovy obecního úřadu a hospody, která je rozdělena na několik částí.
Jedna část je projekt „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu“ ve výši 6 340 977,- Kč na které se bude obec
podílet částkou 1 739 481,- Kč, v této části projektu je výměna oken, zateplení podlahy půdy, zateplení stropů na malém
a velkém sále, oprava střech malého a velkého sálu, rekonstrukce elektroinstalace na malém a velkém sále a celkové
zateplení a fasády celého pláště budovy. Další částí je rekonstrukce celé střechy včetně krytiny, okapů a svodů v hodnotě
650 tisíc korun, rekonstrukce historických lustrů z velkého sálu v hodnotě 142 tisíc korun, rekonstrukce WC
v hodnotě 150 000,- Kč, a v neposlední řadě sem patří i již realizovaná rekonstrukce kotelny a instalace nového kotle.
Náklady na novou kotelnu byly 208 000,- Kč. Podle projektu má být celá rekonstrukce dokončena v září 2015,
ale vzhledem k tomu, že práce probíhají velice rychle, věříme, že tento termín se zkrátí.
Pohled na budovu 20.2.2015

O pár dní později 25.2.2015

Práce pokračují 5.3.2015

Stav prací 20.3.2015

Znak obce Chotovice
(okres Česká Lípa, Liberecký kraj)

Zlatý štít s červenou špicí. Vlevo dvě
zkřížené přivrácené černé kosy bez kosišť
hroty dolů, vpravo černé sklářské kleště.
Ve špici z paty štítu vytryská do dvou stran
stříbrný pramen.
Barvy štítu a figur z rodového erbu Berků z Dubé,
barvy špice a pramene pak z erbu Kinských,
tedy dvou nejvýznamnějších
majitelů obce a sousedního hradu Sloup.
Zkřížené kosy a sklářské kleště odkazují
na tradiční obživu místních obyvatel.
Špice symbolizuje Chotovický (dříve Lužický) vrch,
vedle něhož měla dříve probíhat hranice Čech a
Horní Lužice. Pramen připomíná místní léčivé prameny, díky nímž se v obci rozvinula v polovině 19.
Století lázeňská
činnost. Červená barva špice pak odkazuje
na železitý charakter místních léčivých vod.

Zatmění slunce v Chotovicích.
V pátek 20.3.2015 proběhlo částečné zatmění slunce. Přinášíme pár snímků, které dokládají jak se tento jev
odehrával v Chotovicích pro ty, kteří neměli tu možnost tuto událost sledovat.

Náklady na odpadové hospodářství obce 2013 a 2014.
V roce 2014 jsme zavedli nový systém na svoz a likvidaci komunálního
odpadu v naší obci. V následující tabulce najdete srovnání nákladů
odpadového hospodářství za roky 2013 a 2014. Z této tabulky jasně
vyplývá, že nový systém přinesl obci úsporu téměř 40 tisíc korun.
V minulých letech celá obec používala týdenní svoz a odvážely se nádoby,
které byly poloprázdné. Svozová firma však obci účtovala částku za
nádobu a náklady na jednu nádobu za rok byly 2.400,- Kč. Při současném
systému je tedy celková úspora patrná.

PRVNÍ LETOŠNÍ
SVOZ NÁDOB
NA BIOODPAD
PROBĚHL
V ÚTERÝ 7.4.2015
a stejně jako v loňském roce
vždy po 14 dnech
Známky jsou k dispozici
na OÚ

2013

2014

215.142,-

149.926,-

Tříděný odpad

45.580,-

61.229,-

Mobilní sběr kontejnery 2x/rok

13.058,-

16.407,-

Bio odpad

27.978,-

28.028,-

Náklady

301.758,-

255.590,-

Komunální odpad

Poplatky občanů

121.500,-

106.000,-

TÝDENNÍ SVOZ

600,- Kč / osoba

22.913,-

30861,-

Příjmy

144.413,-

136.861,-

14 DENNÍ SVOZ

400,- Kč / osoba

Celkem obec doplácí

157.345,-

118.729,-

ZAHRÁDKÁŘI

400,- Kč / nemovitost

Komunální odpad

Odměna za třídění Eko-kom

V souvislosti s novým systémem jsme rozšířily i počet stanovišť na
tříděný odpad ze tří na šest a podle tabulky je jasně vidět, že se nám
podařilo zvýšit sběr tříděného odpadu o více než třetinu. V letošním
roce plánujeme vybudování pevných ploch pod novými stanovišti.
Od března je také nově k dispozici kontejner na kovový odpad, který je
zatím umístěn u budovy Obecního úřadu ( budova bývalých lázní ) a po
rekonstrukci hospody ho přesuneme k ostatním kontejnerům na
tříděný odpad.

Poplatky za psy
PES

200,- Kč

PES DRUHÝ

300,- Kč

PES SENIOŘI

100,- Kč

PES SENIOŘI DRUHÝ

150,- Kč

Zástavbová studie
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