CHOTOVICKÉ NOVINY 5/2016 - 22.12.2016 / čtvrtletník /

Z OBSAHU:
Slovo starosty
Rozpočet obce na rok
2017
Zápisy z jednání zastupitelstva obce
Uskutečněné akce
Historie obce
Kontrolní činnost
Volby do zastupitelstev
krajů
Superúplněk
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a přátelé,
rozhodli jsme se nabourat pravidelnost vydávání našeho čtvrtletníku a toto číslo vám doručit o něco dříve,
abych dostal příležitost popřát Vám do Nového roku. Nejdříve však musím poděkovat všem těm, kteří svou
pomocí nebo třeba jen účastí na jednotlivých kulturních akcích, které připravujeme, podporují aktivní život
v naší obci a přispívají tak ke zlepšení společenské nálady a sousedských vztahů. Je to pro mě moc důležité,
protože jen lidé, kteří k sobě mají navzájem blízko, si pak mohou přát vše dobré upřímně. Přeji vám proto
krásné prožití vánočních svátků plných pohody, dětem pak zejména radost z dárků. Do Nového roku vykročte pravou nohou a přeji vám, ať je plný štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti… prostě přesně takový, jaký si
ho budete sami přát
S přáním všeho dobrého

Kontrolní činnost na OÚ
Každý rok navštíví náš obecní úřad několik kontrolorů z různých odvětví. Jedná se o zástupce úřadu práce,
finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, hygienické stanice
a dalších institucí. Činnost obecního úřadu každé 3 měsíce prověřuje také kontrolní a finanční výbor při OÚ.
Tyto výbory se zaměřují zejména na plnění usnesení zastupitelstva a hospodaření obce. I letos proběhly dva
pravidelné audity ze strany krajského úřadu, který prověřil hospodaření obce i činnost místní správy. Při těchto auditech prošly kontrolou např. veškeré smlouvy, zápisy ze zasedání zastupitelstva, evidence úřední desky,
evidence a vybírání poplatků či plnění rozpočtu. Další kontrola z krajského úřadu byla v červenci a týkala se
správnosti využívání informačního systému územní evidence. Další prověření bylo v červnu ze strany VZP a
týkalo se plateb pojistného a dodržování povinností plátce pojistného za období od 1.1. 2012 do 30. 4. 2016.
Ve stejném měsíci proběhla kontrola na okresní správě sociálního zabezpečení za období od 1. 10. 2013 do
30. 4. 2016, která si vyžádala mzdové listy, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, platové výměry,
výplatní lístky, přehledy o výši pojistného a evidenci listů důchodového pojištění. V listopadu proběhla kontrola MPSV, tedy úřadu práce, která byla zaměřena na dokumenty týkající se VPP (veřejně prospěšných pracovníků). Mimo jedné kontroly, která zjistila ,,drobné chyby, které nemají závažnost nedostatků,, jsme všemi
kontrolami prošli se závěrem ,, nebyly zjištěny nedostatky,,. Z tohoto výčtu vyplývá, že činnost obecního
úřadu je stále pod dohledem příslušných úřadů a správních orgánů , které jsou s prací našeho úřadu spokojeni!

Volby do zastupitelstev krajů
07.—08. 10. jsme si měli možnost zvolit své zástupce na kraj. Celorepubliková účast byla 34,57% a účast v
okrese Česká Lípa pouze 29,6%. Z těchto čísel vyplývá, že jsme vysoce nad průměrní., jelikož v Chotovicích
své právo volit využilo 58 lidí ze 124 zapsaných na volebním seznamu, což značí 46,77 % účasti. Měli jsme na
výběr z 19 kandidátních listin. 9 z nich nezískalo v Chotovicích ani jeden hlas. Naopak nejvíce hlasů v naší obci
získala strana Starostové pro Liberecký kraj, které získaly 31 hlasů což je více než 54%. Dalšími dvěma stranami, které získali více než 10% jsou ANO 2011 a Komunistická strana Čech a Moravy. Zvolili jsme si krajské zastupitelstvo, které se skládá ze 45 členů a své místo v něm má 34 mužů a 11 žen. Rozdělení jednotlivých
mandátů podle politických stran najdete v níže uvedené tabulce.
Kandidátní listina
číslo

název

83

Starostové pro Liberecký kraj

30

Počet
mandátů

v%

18

40,00

ANO 2011

9

20,00

37

Komunistická strana Čech a Moravy

4

8,89

12

Česká strana sociálně demokratická

4

8,89

2

Občanská demokratická strana

4

8,89

66

ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ

4

8,89

78

Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura a Strana Práv Občanů

2

4,44

Historie obce – aneb doby dávno minulé
Nalezená kronika obce Chotovice
Na konci listopadu mi Milan Bláha předal nalezenou kroniku naší obce. Kronika je sepsána paní Kubáňovou
zpětně a bohužel pouze za roky 1975-1981. I tak se v
mých očích dá mluvit o senzaci, jelikož se momentálně
jedná o jediné zapsané období za celou dobu existence
obce a zdá se, že veškeré
informace jsou uvedeny
pravdivě, což v některých
kronikách není tak úplně
pravidlem a já za její zveřejnění Milanovi moc děkuji. O staré, německé
kronice se ani nemluví .
Kronika, kterou vedl od
roku 1945 pan František Přibyl, se záhadně ztratila po jeho smrti a kdoví kolik
jich stále ještě je roztroušených po knihovnách a půdách v našich domech, aniž
bychom o tom věděli. Stále doufám, že se objeví i další kroniky a nejen ty! Opětovně žádám o spolupráci a poskytnutí jakýchkoli informací o naší obci před rokem 1990. Tato kronika byla nafocena panem Šimánkem a nyní je připravena na OÚ k nahlédnutí komukoli z
vás. Ke konci volebního období v roce 2018 bude spolu s ostatním materiálem odevzdána Okresnímu archivu
v České Lípě. V kronice jsou uvedeny informace o veřejných schůzích, plenárních zasedáních, předvolebních
schůzích, volbách, zájezdech, počasí, kulturních akcích jako byly oslavy MDŽ, dny dětí, taneční zábavy či plesy. Samozřejmě jsou zde uvedena narození, svatby i úmrtí obyvatel Chotovic. V několika letech jsou informace o akci ,,Z,,. V rámci této akce byla natřena okna a dveře jak na kulturním domě, tak i budově
národního výboru (dnes by se jednalo o Chotovickou hospodu a dům č. p. 50). Dále byly natřeny
obě autobusové zastávky, vybudováno sociální
zařízení a zřízena přípojka vody k hospodě, vyčištění studní a potoka, či vybudována prodejna smíšeného zboží. K této události je tento zápis ,,Konečně jsme se dočkali. Ve středu 14. 3.
1979 v 8 hodin byla slavnostně otevřena prodejna ,, Smíšeného zboží,,. Už se tedy nemusíme spoléhat na pojízdnou prodejnu. Horší je to v obci s masem. Každý pátek sice přijíždí pojízdná
prodejna masa a uzenin, ale je velice špatně zásobena,,. Dále je do kroniky vepsáno vyprávění paní Sunkovské o životě v
Chotovicích v prvních letech po osvobození, základní informace o lázních i integraci
obce Chotovice s obcí Nový Bor, přehled
budov k 31. 12. 1981 či založení zahrádkářské kolonie a mohla bych ještě dlouho
pokračovat, takže kdo bude mít zájem,
může si kroniku sám prohlédnout na OÚ.
Zuzka Mráčková

Zasedání č. 7/2016 ze dne 08.11.2016
A) Jednalo se o přesun 115000Kč mezi jednotlivými položkami na straně výdajů, takže se výdaje ani příjmy nezvýšily ani nesnížily.
B) Zastupitelstvo umožnilo starostovi provést poslední rozpočtové změny v roce. Např. loni se stalo , že na konci roku přišly na účet obce nečekaně dotační peníze z krajského úřadu a jelikož již nebylo veřejné zasedání na
kterém by zastupitelé odhlasovali rozpočtové změny měli jsme nevyrovnaný rozpočet, což je špatně i v případě, že byl přebytkový.
C) každý rok vypovídáme na konci roku smlouvu a necháváme si udělat nové cenové nabídky na nové dodavatele elektřiny, abychom každý rok platili co možná nejméně.
D) Zastupitelé se rozhodli vyhovět žádosti a přispět na financování provozu Hospicu sv. Zdislavy jednorázově
darem ve výši 840Kč.
E) Zahrádkářská kolonie by se měla na severu, směrem k Novému Boru rozrůst o 9 zahrádek.
F) Jedná se o pozemek o velikosti 170m2
Různé - starosta odpovídal na dotazy týkající se EET. Vzhledem k tomu, že provozovatelem hospody je obec
není zákonná povinnost vést EET. Další dotazy se týkaly budoucí zástavby rodinných domů, zejména pak hledání způsobů čištění odpadních vod.

Zasedání č.8/2016 ze dne 20.12.2016
A) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2017, kde rozpočtové příjmy činí 5 220 200 – Kč a výdaje
4 962 200,- Kč + splátky úvěru ve výši 258 000,- Kč ( bližší informace jsou uvedeny na straně 7 těchto Chotovin)
B) Zastupitelé projednali schválený záměr na prodej pozemku p.č.283/1 o výměře 170m² manželům Nelibovým za 100,- Kč/ m² + DPH.
C) Zastupitelé projednali schválený záměr na prodej pozemku p.č.134 na rozšíření zahrádkářské kolonie. Dělením tohoto pozemku vznikne devět nových zahrádek, které budou prodány zájemcům podle data podání žádosti za cenu 100,- Kč/m² + DPH.
D) Byla ustanovena inventarizační komise ve složení Dana Šimánková, Václav Horyna a Zuzana Mráčková. Tato
komise provede každoroční inventuru majetku obce.
E) Zastupitelé projednali žádost o dotaci na akci „ Odstranění následku povodní – rekonstrukce komunikace –
Chotovice“ v rámci dotačního titulu č.2 obnova obecního majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2016,
MMR ČR. Jedná se o rekonstrukci komunikace od autobusové zastávky k domu č.p. 79.
Různé— Starosta odpověděl na dotazy týkající se provozu hospody.

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 08.11.2016
přijalo následující usnesení:
7/2016/A - SCHVÁLILO
rozpočtové změny č.4/2016
7/2016/B - POVĚŘILO
starostu v případě potřeby provést rozpočtové změny do maximální výše 100000Kč
7/2016/C - SCHVÁLILO
firmu Dobrá energie, jako dodavatele elektřiny na rok 2017 a pověřilo starostu uzavřením a podpisem smlouvy
7/2016/D - SCHVÁLILO
Příspěvek v podobě daru pro Hospic sv. Zdislavy ve výši 840Kč
7/2016/E - SCHVÁLILO
Záměr prodat pozemky na rozšíření zahrádkářské kolonie
7/2016/F - SCHVÁLILO
Záměr prodat pozemek p.č.283/1

Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 20.12.2016
přijalo následující usnesení:
8/2016/A - SCHVÁLILO
rozpočet na rok 2017
8/2016/B - SCHVÁLILO
prodej pozemku p.č. 283/1
8/2016/C - SCHVÁLILO
prodej pozemků na rozšíření zahrádkářské kolonie
8/2016/D - SCHVÁLILO
inventarizační komisi
8/2016/E - SCHVÁLILO
Podání žádosti o dotaci na akci ,,Odstranění následku povodní—rekonstrukce komunikace—Chotovice“ v
rámci dotačního titulu č.2 obnova obecního majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2016 MMR ČR

Uskutečněné akce
Po zkušenosti z minulého roku byla drakiáda a dýňování v jeden den a to 8. října. I
přes počáteční nepřízeň počasí se sešlo na 50 lidí. Po dvouhodinovém dlabání a vyřezávání dýní na sále hospody nás čekalo ocenění v podobě slunka, takže jsme si mohli opéct před hospodou
buřtíky. Kolem 18 hodiny jsme se tradičně sešli znova a rozsvítili
všechny naše výtvory. Byly mezi nimi strašidelné hlavy, ježek nesoucí si jablka, chotovický ,,panák dýňovák,, i Popelčin kočár.
Den jsme zakončili romantickým vypouštěním lampiónů štěstí.
28.10 se uskutečnil první ping pongový turnaj "Chotovice
Open" aneb memoriál Pinga a
Ponga. Turnaje se zúčastnilo 12
hráčů a bylo odehráno 66 zápasů.
1. místo obsadil Václav Horyna,
který byl během celého turnaje
poražen jen jediným hráčem.
2.místo obsadil Michal Jankuj a 3.
Jiří Marušák .Vítězem speciálního
poháru Pinga a Ponga v tzv. obíhačce se stal Jiří Marušák. Všem
hráčům patří velká gratulace za předvedené výkony. Jelikož měl turnaj velký
úspěch, proběhl 3. 12. druhý turnaj s názvem ,, Tour de rohatej,,. Turnaje se
zúčastnilo 18 hráčů a vítězem se stal Ondřej
Tichý, tzv. obíhačku tentokrát vyhrál Michal
Jankuj.
19. 11. proběhla na sále hospody soutěž ve
vaření ,, Masteršéfík 2016,, mezi panem Pourem a panem Hantychem.
Každý z nich připravil před zraky diváků tři chody – polévku, hlavní chod a
desert. Všech šest jídel bylo výborných, ale porota rozhodla, že o kousek
lepší jídlo připravil pan Hantych, kterému tímto ještě jednou gratulujeme.
26. 11. jsme se již tradičně sešli u kapličky při
zahájení adventu a rozsvítili si chotovický vánoční
strom. Sešlo se ještě více lidí než v minulých letech, ale i
tak byla zachována přátelská, předvánoční atmosféra.
Proběhla každoroční soutěž, tentokrát na téma ,, dobroty z brambor a zelí,,. Z 12 účastníků byli vybráni dva
vítězové: Marie Ulašínová a Milan Bláha – moc gratulujeme! Herci opět přiblížili, nejen dětem, narození Ježíška formou živého betlému a celé odpoledne bylo ukončeno nádherným ohňostrojem.
4. 12. proběhla Mikulášská besídka. Děti si na sále naší hospody pohrály, zasoutěžily, ozdobily vánoční stromeček a napsaly dopis Ježíškovi. A letos poprvé se mohly pokochat krásnými betlémy ze sbírky
pana Pulce. Poté je navštívil Mikuláš, který je odvedl do pekelného
parku, který byl i s čerty připraven v altánu. Zde děti odříkaly připravené básničky a byly za ně odměněny připravenými balíčky. Mimo
výše uvedené akce proběhlo v hospodě několik soukromých večírků ,
schůzí a Smrt krásných stromků. Doufáme, že budou naše akce v
příštím roce stejně úspěšné jako letos.

Rozpočet
V níže uvedené tabulce si můžete prostudovat rozpočet naší obce pro rok 2017, který byl schválen na
veřejném zasedání dne 20.12.2016

Superúplněk
V pondělí 14. listopadu 2016 nastal největší úplněk za posledních
68 let. Měsíc v úplňku dosáhne na obloze rekordního průměru a
jasu – bude o 14 % větší ve svém průměru a o 30 % jasnější. Poslední takový měsíční superúplněk nastal 26. ledna 1948 a další
takový nastane až 25. listopadu 2034.
Takzvaný superúplněk, nebo superměsíc (anglicky Supermoon), je
astronomický jev daný tím, že Měsíc neobíhá kolem Země po
kružnici, nýbrž po elipse a díky tomu je od nás při úplňku pokaždé
jinak daleko. Pokud se zároveň sejde okamžik, kdy je Zemi nejblíže, s okamžikem, kdy nastává úplněk, potom hovoříme o velkém
úplňku (superúplňku). Taková situace nastává přibližně jednou za
14 měsíců, ale ne každý superúplněk je stejně velký. Na snímku je
zachycen superměsíc nad Chotovicemi, přibližně ve 21 hodin.

Ve zkratce


06.12.. Proběhl v naší obci poslední, letošní svoz nádob na bioodpad. Prosíme všechny občany, aby
tyto nádoby uschovali na zimu ve svých zahradách.



Trilobit bude i nadále pokračovat ve všech svých aktivitách.
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