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Další plánovanou akcí je slavnostní předání budovy Obecního úřadu v Chotovicích po dokončení celkové rekonstrukce. Přesný termín zatím není určen, ale vzhledem k tomu, že stavební práce probíhají podle harmonogramu, mělo by dojít k předání v měsíci září – říjnu. Plánujeme, že v 1.patře vznikne malé komunitní centrum, které by mělo obsahovat například knihovnu, počítačové koutky, prostor zde dostane i zájmová činnost. Plánujeme zde také pořádat různé besedy, přednášky a v neposlední řadě i setkávání s občany naší
obce. V ostatních prostorech postupně vzniknou tři bytové jednotky.

Z jednání zastupitelstva č. 3/2015
Zastupitelé projednali Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotovice, z které vyplývá že nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dále se zastupitelé seznámili se Závěrečným účtem a Účetní uzávěrkou za
rok 2014. Nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.
Zastupitelé projednali námitku člena zastupitelstva (paní Matulové) proti usnesení 1/2015/H ze dne 27.1.2015,
kdy ji na návrh starosty , zastupitelstvo pověřilo vyřizováním žádostí podle zákona č. 106/1999. Starosta přečetl sdělení Ministerstva vnitra, které námitku posoudilo a doporučilo přijmout takové opatření, aby bylo na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, předmětné usnesení zrušeno.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny č.1/2015 a pan účetní Holub zodpověděl paní Matulové dotazy,
týkající se přesunu financí v rozpočtu obce.
Byla projednána konečná verze změny č.1 Územního plánu obce Chotovice. Nebyly vzneseny žádné dotazy a
připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.
Byla projednána změna kultur vybraných pozemků. Tyto pozemky jsou historicky používány jako komunikace
a v Pasportu komunikací, který má obec zpracovaný, jsou jako komunikace uvedeny. Skutečný stav změny kultury bude zapsán až po nutném schvalovacím procesu a vložení příslušných listin na Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce budovy Obecního úřadu probíhá podle harmonogramu, bude možné během měsíce května—června znovu otevřít hospodu. Je tedy potřeba vyhlásit poptávkové řízení na „ Pronájem
nebytového prostoru—restaurace v Chotovicích č.p.8.“ Zároveň byla navržena komise na vyhodnocení nabídek ve složení: paní Matulová, Mráčková, Šimánková, pan Vrba a Horyna (zastupitelé) a paní Ctiborová a Lukešová (zástupci občanů).
Zastupitelé projednali Smlouvu č. 14198973 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
Operačního program Životní prostředí, na projekt „ Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu“.

Z jednání zastupitelstva č. 4/2015
Zastupitelstvo projednalo záměr uzavřít s Úřadem práce smlouvu na 2-3 pracovníky na Veřejně prospěšné práce. Jedná se převážně o sezónní práce zaměřené na údržbu obce a úklid dřeva za budovou Obecního úřadu.
Úřad práce poskytuje dotaci na jednoho pracovníka 13.000,-Kč.
Do poptávkového řízení na pronájem hospody se přihlásili dva zájemci (paní Martina Kurzová a pan Tomáš
Brhel). Komise složená z členů zastupitelstva a zástupců občanů nabídky vyhodnotila a doporučila zastupitelstvu přijmout nabídku pana Tomáše Brhela.
Zastupitelstvo projednalo záměr na prodej pozemků na stavbu rodinných domů podle Zástavbové studie. Prodej jednotlivých pozemků bude schvalovat postupně.Dále byla projednána žádost o koupi části pozemku p.č.
24/7 v KÚ Chotovice. Jedná se o část cesty, která je využívána jako přístup k nemovitosti.
Zastupitelé projednali záměr na odkup části pozemku p.č.223/3. Jedná se o pozemek, který je v Pasportu komunikací veden jako cesta a v současné době je v soukromém vlastnictví.
Byla projednána námitka paní Matulové proti zápisu z veřejného zasedání 2/2015 ze dne 18.2.2015. Paní Matulová namítá, že v zápisu chybí usnesení o nákupu vozu. V tomto bodě bylo hlasování: 4 zastupitelé PRO, 4
zastupitelé se hlasování ZDRŽELI. Proto tedy nevzniklo žádné usnesení a tak zastupitelsto obce tuto námitku
zamítlo.
Byly projednány rozpočtové změny č.2/2015, kde byly navýšeny příjmy o 26.000,- Kč a výdaje o stejnou částku.
Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu z jednotlivých účtů.
Starosta obce informoval zastupitele o novém projektu, který bude umístěn na webových stránkách obce. Jedná se o mapový server GObec, který bude volně přístupný občanům. Cena za zpracování podkladů je 3.000,-Kč
a měsíční platba za správu serveru bude 300,- Kč.

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 3/2015 ze dne 9. 4. 2015
3/2015/A - SCHVÁLILO
Závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2014 bez výhrad a vzalo na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

PRO - 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

3/2015/B - REVOKOVALO
usnesení Č.1/2015/H

PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

3/2015/C - SCHVÁLILO
Rozpočtové změny č.1/2015

PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

3/2015/D - VYDALO
Změnu č.1 ÚP Chotovice

PRO - 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

32015/E – SCHVÁLILO
Změnu kultury vybraných pozemků

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

3/2015/F - SCHVÁLILO
Vyhlášení poptávkového řízení na „ Pronájem nebytového prostoru—
restaurace v Chotovicích č.p.8 „ a stanovilo komisy na vyhodnocení nabídek

PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

3/2015/G - SCHVÁLILO
Smlouvu č. 14198973 se SFŽP a pověřilo starostu obce jejím podpisem

PRO - 7
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 1 (Matulová)

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 4/2015 ze dne 7. 5. 2015
4/2015/A - SCHVÁLILO
Uzavření smlouvy s Úřadem práce na VPP a pověřilo starostu jejím podpisem

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

4/2015/B - SCHVÁLILO
Pronájem hospody panu Tomáši Brhelovi

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

4/2015/C 1– SCHVÁLILO
Záměr na prodej pozemků
4/2015/C2- SCHVÁLILO
Záměr na odkup pozemků
4/2015/D– ZAMÍTLO
Námitku člena zastupitelstva
4/2015/E - SCHVÁLILO
Rozpočtové změny č.2/2015
4/2015/F - SCHVÁLILO
Smlouvu na mapový server GObec a pověřilo starostu jejím podpisem

Rekonstrukce budovy OÚ
V minulém čísle zpravodaje Chotoviny jsme Vás informovali o plánovaných investicích do jednotlivých částí budovy OÚ. Nyní Vám přinášíme fotografie již dokončených částí daného projektu.Budova Obecního úřadu pomalu
dostává konečnou podobu. V celé budově jsou vyměněná okna a dveře, jsou kompletně opravené střechy a přední část je před dokončením. Prakticky je hotová, jen
chybí dosadit původní balkony a dolní zakončení fasády. V zadní části se intenzivně
pracuje a tak termín dokončení v září 2015 bude určitě dodržen.
Půda budovy je kompletně dokončena. Firma Stavotherm
provedla celkové zateplení podlahy, kde byla použita izolační vrstva o tloušťce 30cm, OSB desky a celý prostor byl
ošetřen ochranným nátěrem. Vznikl tak krásný prostor,
který není rozdělen příčkami a čeká na svoje využití.
Dámské toalety se konečně dají nazvat toaletami. Všechny dámy si jistě
pamatují jak vypadaly ty původní,
kdy použití této místnosti nebylo právě příjemné. V nových prostorách jsou
dvě toalety a umývárna s přebalovacím pultem pro maminky, které chodí se
svými dětmi na dětské hřiště.
Historický lustr z roku 1846 už zdobí hlavní velký sál a musíme říct, že
mu to tam moc sluší. Byla kompletně opravena celá kostra, elektroinstalace a při bližším pohledu si jistě všimnete, že třetí patro lustru je
osazeno původními broušenými skly. Další patra musela být nahrazena
novými, která jsou pouze pískovaná, protože ta stará skla byla velmi
poškozena. V lustru svítí 31 žárovek a svítí opravdu do krásy. Zbylé
čtyři menší lustry budou po rekonstrukci instalovány během léta. Skla
v nich budou původní broušená. Na malém sále byla světla nahrazena
novými, která s těmi historickými krásně ladí. Víme, že není úplně
ideální strop obou sálů, ale protože stropy byly kompletně zatepleny a
tím se snížily o 30cm, mohl být použit sádrokarton, ale na tak velké ploše by došlo k prasklinám. Proto byla použita stropní konstrukce a stropní
desky, pod kterými je skryta i nová elektroinstalace.
Lokál hospody je také po celkové rekonstrukci. Zmizelo výdejní okénko do kuchyně, celý lokál byl znovu vyštukován a je zde i nová elektroinstalace a bylo kompletně vyměněno osvětlení. Nová elektroinstalace a
zářivky jsou i v kuchyni.

Nová kotelna byla kompletně zrekonstruována již v loňském roce. Je zde instalován
kotel o výkonu 80kW, který bude po
dokončení další etapy vytápět kromě prostor hospody, obou sálů a WC i tři bytové
jednotky a prostory obecního úřadu.
Na závěr malé srovnání.
2014

2015

Historie obce Chotovice – doby dávno minulé.
V tomto čísle Chotovin bychom Vás rádi přenesli v čase do novin, které byli vydány již hodně dávno. Vybrali
jsme pro Vás tři články, které Vás, doufejme, potěší.
Kdokoli by byl ochotný nabídnout jakýkoli materiál starší 30ti let, týkající se Chotovic, zvláště pak fotky ,,našich křížků,, či vnitřních prostor jakékoli z hospod, které se u nás vyskytovaly ať kontaktuje Zuzanu
Mráčkovou na tel.: 602 318 979.

1. článek zveřejněn 18.09.1883 v Prager Abendblatt
Z Pražských provinčních zpráv.
V obci Chotovice, za přispění pana Strausse a paní
Wenzel z Prahy, dále pana Wenzel Helzel z Chotovic
byly při Dětské slavnosti všechny školní děti pohoštěny, mnoho školáků bylo obdarováno penězi a 30 ško-

2.článek zveřejněn 01.08.1818 v Paterländische
Blätter.
Dne 24.listopadu 1817 se štědrostí školního patrona
pana Philippa hraběte von Kinsky byla dokončena a
otevřena nová škola v Chotovicích na panství Sloup.
K oslavě otevření školy sešlo se z okolí, hraběcí ouřednictvo a přátelé školy. Úvodní řeč pronesl pan

3. článek byl zveřejněn 26.6.1881 v Badezeitung.
Lázně Chotovice
Návštěvníci těchto uznávaných lázní budou překvapeni
změnami, které opět proběhly. Hoření dřevěná galerie
(ochoz) kolem horního patra zmizela. Její místo zdobí
dva pěkné balkony. Dřívější sál nahradily dva komfortně zařízené pokoje.Tudíž je nyní k dispozici 23 pokojů
pro hosty. K tomu je třeba přičísti již dříve zřízenou,
vkusnou jídelnu a dále to, že se majitel snaží každým
rokem více a lépe zpříjemnit pobyt jak nemocným tak i
zdravým hostům. Pokoje, které jsou k dispozici, jsou
V textech jsou umístěny volné překlady materiálů
Österreichische Nationalbibliothek, za které moc děkujeme paní Annemarii Wűnschové.

Zrealizované kulturní akce
První realizovanou akcí v naší obci od posledního vydání zpravodaje Chotoviny byla Jarní brigáda, která
proběhla 18.04.2015. Brigády se zúčastnilo asi 20 lidí, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali, že jim
záleží na vzhledu naší obce. Vzhledem k jejich pomoci jsme byli schopni uklidit prostranství mezi úřadem
a hospodou, dále připravit prostor a hranici pro, tou dobou, připravovaný čarodějnický slet. Nedílnou součástí byl také jarní úklid parku, hlavně odstranění odpadu. Tímto všechny vyzýváme, aby využívali odpadkový koš, který je umístěn při vstupu do parku!

Hned 30.04. jsme jako každý rok absolvovali čarodějnický slet, který se letos
poprvé uskutečnil před budovou úřadu a asi 50 přítomným, nejen čarodějnicím,
byl nabídnut improvizovaný výčep vybudovaný na malém sále naší hospody.
Tím všichni zúčastnění dostali možnost prohlédnout si prostory malého i
velkého sálu v průběhu rekonstrukce.

O 3 týdny později, 23.05., jsme se na stejném místě sešli znovu, tentokrát
na Chotovické Kuličkiádě, které se zúčastnilo 16 hráčů, kteří podali vynikající výkony. Vítězem turnaje se stal Jiří Herčík, druhé místo obsadil Jan Slívka a třetí
se umístil Vilém Hammer. Za skvělý výkon byli odměněni vynikajícími dorty, šampaňským a úžasnými trofejemi. Trofej za první místo si můžete prohlédnout na
obecním úřadě.

12.06. došlo k dlouho očekávanému
znovuotevření Hospody u Lázní, kterého se zúčastnilo asi 90lidí. Tomáš
Brhel, nový nájemce, nás překvapil
ohňovou show trvající asi půl hodiny. K tanci a poslechu zahrála již ověřená kapela MP3.

V pořadí poslední uskutečněnou akcí byl Dětský den zahrnující pohádkový les. Děti
absolvovali cestu parkem,
kde na ně čekalo 10 pohádkových bytostí z řad dobrovolníků, rozmístěných u 6-ti
disciplín. Za splnění disciplíny
byly děti odměněny Chotovickými fufníky, za které si
následně mohli koupit na bazárku ceny dle vlastního výběru. Poslední tečkou krásného odpoledne byla pěna, vytvořena Sloupskými hasiči, v které se děti mohli vyřádit.

Úprava silnice č.1/9
s bezpečným
odbočením do naší
obce
O tomto tématu se hovoří
již řadu let a nebezpečné
odbočení z hlavní silnice
č.1/9 do naší obce trápí
všechny občany Chotovic.
Nejedná se ovšem jenom o
řidiče aut, kteří každodenně riskují, že se stanou
účastníky dopravní nehody, ale v neposlední řadě i
o chodce, kteří tento nebezpečný úsek přecházejí,
tedy lépe řečeno přebíhají.
Již je vypracován projekt,
který tuto situaci řeší. Tento projekt byl již schválen
všemi dotčenými orgány a
nyní probíhají jednání mezi
obcí Chotovice, Libereckým
krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR. V letošním roce dochází k výraznému
posunu a na poslední červnové schůzce bylo dohodnuto uzavření smlouvy o
spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, která
věříme
povede
již
k samotné realizaci. Rozpočet na tento projekt rozhodně není zanedbatelný a
blíží se částce 3 mil. Kč.
Mělo by zde být vybudováno bezpečné místo pro
přecházení, osvětlení v dostatečné vzdálenosti, úpra-

Nové webové stránky obce Chotovice www.obecchotovice.cz

V současné době intenzivně pracujeme na nových webových stránkách naší obce a naší snahou je vložit do nich co možná nejvíce informací. Nově najdete během měsíce července – srpna, nový mapový
server GObec. Na tomto serveru naleznete například:
Nahlížení do Katastru nemovitostí, Práce s mapovými vrstvami – umísťování do záložek s libovolným
stupněm vnoření, zapínání a vypínání mapových vrstev, plynulé nastavení průhlednosti všech, nastavení
v jakém měřítku se má vrstva zapnout/vypnout, zobrazení legendy ve zvláštním okně (ÚP, inženýrské sítě,
technická mapa), možnost zobrazení atributů. Měření vzdáleností a ploch – měření vzdáleností v metrech.

Informace k nádobám na bioodpad.
Před třemi lety jsme jako jedna z prvních obcí Libereckého kraje zajistili v naší obci sběr a likvidaci bioodpadu a tuto službu poskytujeme trvale bydlícím občanům i rekreačním chatám zdarma. Začínali jsme s třiceti
nádobami a v současné době jich máme v obci sedmdesát. Tyto nádoby nám svozová firma SAP s.r.o. poskytuje zdarma, přitom cena této nádoby je 1.200,-Kč. Vývoz jedné nádoby stojí obec 39,-Kč.
Svozová firma v současné době však vyváží zhruba polovinu umístěných nádob, což tedy znamená, že druhá polovina zůstává nevyužita a firmě se přestává vyvážení těchto nádob vyplácet. Přitom se bioodpad objevuje v černých kontejnerech na komunální odpad, kam tedy rozhodně nepatří! Tyto kontejnery jsou určeny pouze na odpad z domácností! Tato situace je jak pro obec, tak i pro svozovou firmu neúnosná a budeme ji muset v příštím roce řešit.
Z těchto důvodů vás tedy žádáme, pokud někdo nádobu na bioodpad nevyužije, nebo jen částečně, po-

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
V polovině června se v Zahrádkách u České Lípy konalo zasedání
hodnotící komise Regionálního produktu Lužické hory a Máchův
kraj. Komise hodnotila žádosti na udělení certifikátu této regionální značky. A bylo co hodnotit! Bylo podáno deset žádostí o
prodloužení platnosti certifikátu a osm nových zájemců. Mezi
novými držiteli je: Českolipský chléb z kamenné pece, Lukavcův
med, Med z ekofarmy, Pletené výrobky Atelieru DOGALA, Ryté
sklo p. Vydry, Skleněné obrazy a předměty do interiéru p. Opelkové, Malované sklo z ateliéru Iva – LINE a
Autorský šperk z vinutých skleněných perlí p. Kopřivové. Předání certifikátů proběhne v rámci Zahrádeckých
slavností 22. srpna 2015. Při této příležitosti budete mít možnost si certifikované výrobky prohlédnout i zakoupit, a to v zrekonstruovaném sále zámku v Zahrádkách.
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