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Chotovice zavádí MOBILNÍ ROZHLAS
Mobilní rozhlas je nejrozšířenější platforma pro chytrou komunikaci v České republice. Díky ní mohou starostové snadno předat občanům ty správné informace ve správný čas a přímo do jejich mobilního telefonu,
e-mailu apod.
Každý se tak dozví, že se v jeho okolí
budou např. opravovat komunikace, nepůjde elektřina, nebo že se koná kulturní událost. Každý občan si
sám určí, jaké informace chce přijímat.
Občané mohou naopak vyjádřit svůj názor v anketách a minireferendech nebo upozornit na černé skládky a
poničený veřejný majetek v jejich okolí.

Gratulace
Dne 9. 11. 2019 se uskutečnila Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže. Tato výstava se svým rozsahem
řadí k největším na severu Čech. Pravidelně se zde zúčastňují chovatelé
z Libereckého kraje, Děčínska, Mělnicka, Litoměřicka atd. Vystavovalo se 256
králíků, 166 holubů a 102 kusů drůbeže. V této kategorii se na prvních místech
umístil skvěle Zdeněk Petrák z Chotovic. S plemenem Šumavanka získal
tři ceny, druhé místo, první místo a titul „ŠAMPIONKA“. Gratulujeme.

Pálení čarodějnic - 30.4.
Poslední dubnový den proběhla Filipojakubská noc i v Chotovicích. Místní muži nám připravili nádhernou
vatru, za kterou jim patří velké poděkování.

Děti ve strašidelných převlecích vyrazily hledat ukrytou čarodějnici do parku. Netrvalo dlouho a už ji nesly,
za což byly odměněni medailí.
Čarodějnice byla připoutána na
vrchol hranice a následně zapálena.
Byla to opět krásná podívaná!
Samozřejmě nechyběly ani buřty, na
kterých jsme si výtečně pochutnali.

Májka – 1.5.
Děkujeme skupině dobrovolníků, kteří
se postarali, že i naší náves zdobila májka.
A tak jsme 1. května přivítali tímto prastarým
zvykem jaro i my.

Dětský den - 25.5.
Oslava dětí proběhla 25. května a byla plná dobré nálady
a radostných tváří. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží,
za které dostaly skvělé odměny.
Dále malování na obličej, projížďka na koni a
spoustu jiných. Letos přijel i pán s cukrovou
vatou, který potěšil nejen malé. Po všech
těch dobrůtkách si daly děti rozcvičku a následně běh do parku.
Nakonec přijeli hasiči ze Sloupu, za jejich ochotu a čas jim velmi
děkujeme, a přivezli tolik dětmi oblíbenou pěnu.

Poutička - 17.8.
Jak je již zvykem i letošní blížící se konec prázdnin se nesl ve znamení akce s názvem Poutička. Bylo to opět
příjemné odpoledne plné milých setkání. Letos byl připraven pro větší děti ještě jeden obrovský nafukovací
hrad, po kterém se děti klouzaly k neunavení. Velkým překvapením byly bodyzorbingové koule, které se
postaraly o velkou legraci a to nejen dětem.
Tradičně byla možnost jízdy na koni a ražba mince. Ze všech koutů se linula vůně několika druhů domácích
koláčů, kremrolí i nádherně malovaných perníčků. V neposlední řadě byla také možnost výborného občerstvení na grilu.
K tanci a poslechu hrála, tolik oblíbená, kapela MP3, která se postarala o tu pravou atmosféru.

Podzimní brigáda – 21.9.

Dýňování a drakiáda – 19.10.

Letošní podzimní brigáda připadla na 21. září, kdy probíhala zároveň i celorepubliková akce pod názvem Ukliďme Česko. Cílem kampaně je čištění životního prostředí
a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.

Dne 19. 10. byl krásný slunečný podzimní den, kdy se
nad loukou „u dubu“ vznášelo nespočet draků. I přes
počáteční bezvětří se vyřádily jak děti, tak dospělí.

I do Chotovic zavítalo několik místních dobrovolníků a za
to jim patří velké DÍKY!
Šikovné děti prošly park a okolí hřiště, kde sesbíraly
důkladně všechny odpadky a to, co do přírody prostě
nepatří. Kolem hospody se vytrhal plevel a provedla revitalizace zeleně a chlapi se postarali o opravu cesty od
hřbitova. V tento den byl opět k dispozici obyvatelům i
velkoobjemný kontejner na domovní odpad.

Po úvodní rozcvičce s draky, jsme se odebrali
k hospůdce, kde se již tradičně dlabaly dýně. Ve spolupráci dětí a jejich dospělého doprovodu vznikly krásné
výtvory, které opět zdobí naše dětské hřiště.
Za odměnu jsme si opekli buřtíky a nechyběla
ani sladká odměna v podobě medaile.

Zastupitelstvo obce Chotovice č. 3, konané dne 30.05.2019 přijalo následující usnesení:
3/2019/3 - Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018—Zastupitelstvo obce Chotovice bere na
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
3/2019/4 - Rozpočtové změny č. 2 - 2019—Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Rozpočtové opatření (změny) č. 2 - 2019
3/2019/5 - Směrnice obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou—
Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Směrnici obce Chotovice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí
obálkovou metodou.
3/2019/6 - Záměr na pronájem pozemku p.č. 329—Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo záměr na pronájem pozemku p.č. 329
3/2019/7 - Záměr prodej zahrádky—Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo záměr na prodej zahrádek na nynějším p.č. 134, nad
zahrádkářskou kolonii za 500,-Kč za metr2.
3/2019/8 - Věcné břemeno - povolení ke stavbě NN - IV-12-4017196 CL_Nový Bor, ppč.2001/23, nové kNN—Zastupitelstvo obce
Chotovice nesouhlasí s navrženou stavbou na daném místě z důvodu rozporu s platným Územním plánem obce Chotovice.
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce – Zaměstnání zastupitelů:
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Zdeněk Petrák – DPP na
zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/b - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Milan Tichý – DPP na zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Václav Horyna – DPP na
zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Michal Jankuj – DPP na zpracování dřeva, úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/9/a - Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem: Radka Šlamborová – DPP na
úklid, zajištění kulturních akcí, výpomoc v místní hospodě.
3/2019/10 - Revokace bodu číslo 3 tohoto zápisu—Zastupitelstvo obce Chotovice revokuje usnesení bodu č.3 tohoto jednání ve
znění: Zastupitelstvo obce Chotovice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
3/2019/11 - Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, Závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018.—Zastupitelstvo obce Chotovice schválilo Závěrečný účet a Účetní uzávěrku za rok 2018 bez výhrad a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
3/2019/12 - Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.—Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč na
podporu provozu Linky bezpečí, z.s. (Bylo zamítnuto - nebylo schváleno)
3/2019/13 - Sociální automobil Kompakt s.r.o. – Žádost o příspěvekZastupitelstvo obce Chotovice schvaluje příspěvek ve výši
2000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. (Bylo zamítnuto - nebylo schváleno)3/2019/14/a - Akce: I/9 – chodník Chotovice
(křižovatka I/9) – LK: pozemky pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6—ZO schvaluje žádosti obce Chotovice o bezúplatný převod - Darovací smlouvou - pozemků pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. Vlastník Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
3/2019/14/b - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – LK: pozemky pod chodníkem – p.č. 31/4, p.č.31/5 a p.č.31/6:
Věcné břemeno VO přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č.31/1—ZO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni
VO, přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č. 31/1 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. Vlastník Liberecký
kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 - vymezení VB je obsahem geometrického plánu č. 481-198/2017 ze dne 6.10.2017,
potvrzen KÚ pod číslem: PGP-1005/2017-501 dne 11.10.2017
3/2019/15/a - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – ŘSD: převod - pozemky p.č. 273/15, 273/16, 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru—ZO schválilo žádost obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvou – níže uvedených pozemků v
katastrálním území Chotovice u Nového Boru, vlastník ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1: převod pozemků:
p.č. 273/15, p.č. 273/16, p.č. 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.
3/2019/15/b - Akce: I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – ŘSD: Věcné břemeno VO lampy a kabel v silnici na pozemku
p.č.273/1—ZO schválilo žádost obce Chotovice uzavření Smlouvy o věcném břemeni VO, přisvětlení, lampy a kabel v silnici na pozemku p.č. 273/1 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. Vlastník ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec
1.

Zastupitelstvo obce Chotovice č. 4, konané dne 04.07.2019 přijalo následující usnesení:
4/2019/3 - Pronájem pozemku p.č. 329—Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku p.č. 329 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru panu JB a tuto nájemní smlouvu ukládá starostovi obce podepsat.
4/2019/4 - Revokace usnesení 2/2019/6a - Prodej pozemku p. č. 282/17—Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení 2/2019/6a –
Prodej pozemku p.č. 282/17.
4/2019/5 - Záměr na prodej pozemku p.č. 282/17—Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 282/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru dle Směrnice č. 1/2019 - Pravidla postupu při prodeji a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou.
4/2019/6 - Termín konání prodeje pozemku p.č. 282/17—Zastupitelstvo obce schválilo termín konání prodeje pozemku p.č.
282/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru a to na dalším jednání zastupitelstva obce dne 10.09.2019 a ukládá starostovi zveřejnit
tento termín na úřední desce.
4/2019/7 - Termín konání prodeje zahrádek na pozemku p.č. 134—Zastupitelstvo obce schválilo termín konání prodeje zahrádek
na pozemku p.č. 134 v k.ú. Chotovice u Nového Boru, a to na dalším jednání zastupitelstva obce dne 10.09.2019 a ukládá starostovi zveřejnit tento termín na úřední desce.
4/2019/8 - Povodňová komise—Zastupitelstvo obce schválilo povodňovou komisi ve složení Martin Kočí, Josef Kočí, Bohumil Mráček a předsedu Petra Vrbu.
4/2019/9 - Změna č. 2 Územního plánu Chotovice—Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh stavebního úřadu v Novém Boru na
neschválení Změny č. 2 Územního plánu Chotovice a pověřuje starostu dalším jednáním s dotčenými orgány.
4/2019/10 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu—Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019, o nočním klidu.
4/2019/11 - Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 394/5 v k.ú. Chotovice u Nového Boru, ostatní plocha,
o výměře 237m2.
4/2019/12a) - Akce I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – Lesy České republiky, s.p. pozemek pod chodníkem p.č. 273/18—
Zastupitelstvo obce schválilo žádost obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvu pozemek pod chodníkem p.č. 273/18
v k.ú. Chotovice u Nového Boru, 2 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v majetku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, LS Česká Lípa – Pod Holým vrchem 3247, Česká Lípa, 470 01.
4/2019/12b) - Akce I/9 – chodník Chotovice (křižovatka I/9) – Lesy České republiky, s.p. pozemek pod chodníkem p.č. 273/13—
Zastupitelstvo obce schválilo žádost obce Chotovice o bezúplatný převod – Darovací smlouvu pozemek p.č. 273/13 v k.ú. Chotovice
u Nového Boru, 271 m2 ostatní plocha, silnice, v majetku Lesy České republiky, s.p. , se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový
Hradec Králové, LS Česká Lípa – Pod Holým vrchem 3247, Česká Lípa, 470 01.

Zastupitelstvo obce Chotovice č. 5, konané dne 10.09.2019 přijalo následující usnesení:
5/2019/3 – VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o výkonu přenesené působnosti agendy přestupků—Zastupitelstvo obce schválilo
„Veřejnoprávní smlouvu“ o výkonu přenesené působnosti podle § 53 zákona č. 200/1999 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších přestupků.
5/2019/4 – Souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa – výstavba zařízení distribuční soustavy „CL_N.Bor,ppč.1610/6,
příp.nad50m, kNN“ - Zastupitelstvo obce souhlasí s plánem výstavby zařízení distribuční soustavy
„CL_N.Bor,ppč.1610/6,příp.nad50m, kNN“ č. stavby: IP-12-4009809.
5/2019/5 – Stavba I/9 – chodníky na pozemcích p.č. 273/15, p.č. 273/16 a p.č. 273/17 v k.ú. Chotovice u Nového Boru—
Zastupitelstvo obce zařazuje podle § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích stavbu: č. 4d v délce 0,096km – umístěná na pozemcích p.č. 273/16, p.č. 31/6, p.č. 39/6 a p.č. 31/5, č. 5d v délce 0,090km – umístěná na pozemcích p.č. 273/15, č. 6d v délce
0,034km – umístěná na pozemcích p.č. 273/18, p.č. 273/17 a p.č. 31/4 do sítě místních komunikací obce Chotovice jako místní
komunikace IV. třídy čísla: 4d, 5d a 6d.
5/2019/6 – Souhlas se stavbou „Výstavba nového sídla firmy Artifex s.r.o. a souhlas se sjezdem ze silnice na p.č. 273/3 na pozemek p.č. 361/2—Zastupitelstvo obce nemá námitky se stavbou „Výstavba nového sídla firmy Artifex s.r.o. a souhlasí s napojením
sjezdu ze silnice na p.č. 273/3 na pozemek p.č. 361/2 do budoucího areálu firmy.
5/2019/7 – Žádost o koupi obecního bytu—Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej obecního bytu o velikosti 2kk v domě č.p.8.
Zastupitelstvo obce Chotovice pověřuje starostu prošetřením stavu bytu a návrhem řešení.
5/2019/8 – Stanovení komise pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku obce Chotovice—Zastupitelstvo obce schvaluje
„Komisi pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku obce Chotovice“ v tomto složení: Předseda Ing. Ota Pour, členové Michal
Jankuj a Zdeněk Petrák.
5/2019/9 – Prodej pozemku p. č. 394/5—Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 394/5 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru za cenu 200,- Kč za m2 bez DPH paní SH a ukládá starostovi Kupní smlouvu podepsat.
5/2019/10 – Prodej pozemku p. č. 282/17—Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 282/17 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru za cenu 330,- Kč za m2 bez DPH panu TJ a ukládá starostovi Kupní smlouvu podepsat.

Zastupitelstvo obce Chotovice č. 6, konané dne 29.10.2019 přijalo následující usnesení:
6/2019/3 - SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IP-12-4008733/VB/1—Zastupitelstvo obce schválilo
„SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IP-12-4008733/VB/1“ a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
6/2019/4 - SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-4016760/VB/2—Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu „SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č. IV-12-4016760/VB/2“ a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
6/2019/5 - Nová kabelová přípojka NN - CL_Chotovice,ppč.310-/10,příp.nad50m,kNN_-IP-12-4009962—Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou nová kabelová přípojka NN „CL_Chotovice,ppč.310/10,příp.nad50m,kNN_IP-12-4009962“.
6/2019/6 - Revokace usnesení 5/2019/3 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o výkonu přenesené působnosti agendy přestupků—
Zastupitelstvo obce Revokuje usnesení č. 5/2019/3.
6/2019/7 - Komise pro projednávání přestupků—Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zřízení komise pro projednávání
přestupků a o jmenování členů komise ve složení: předseda JUDr. Jana Zejdová, členové Petr Vrba a Ing. Ota Pour.
6/2019/8 - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ „Výstavba nového sídla firmy Artifex, SO 103 – Rozšíření stávající komunikace T. G. M.“ - Zastupitelstvo obce bere na vědomí „OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ „Výstavba nového sídla
firmy Artifex, SO 103 – Rozšíření stávající komunikace T. G. M.“
6/2019/9 - Žádost o předfinancování projektů DMO Lužické a Žitavské hory—Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje Smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi obcí Chotovice, Chotovice 8, 473 01 Nový Bor, IČO: 00831590 a spolkem DMO Lužické
a Žitavské hory, z.s., Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČO: 07195371 určenou k úhradě uznatelných výdajů na předfinancování realizovaných projektů v rámci destinace cestovního ruchu DMO Lužické a Žitavské hory ve výši 16.000 Kč splatné do 30.06.2020 a ukládá
starostovi smlouvu podepsat.
6/2019/10 - Rekonstrukce pánských záchodů v hospodě—Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje záměr opravy pánských záchodů v hospodě a ukládá starostovi zařadit investici do rozpočtu na rok 2020.
6/2019/11 - Rekonstrukce záchodů u sálu—Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje záměr opravy záchodů pod sálem a ukládá
starostovi zařadit prostředky na spolufinancování do rozpočtu na rok 2020 a požádat o dotaci.
6/2019/12 - DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/3651/2019—Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje Darovací smlouvu č.j.
OLP/3651/2019 a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.p.č. 31/4 o výměře 78m2, p.p.č. 31/5
o výměře 70m2 a p.p.č. 31/6 o výměře 5m2.
6/2019/13 - Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje—Zastupitelstvo obce Chotovice schvaluje
předloženou smlouvu: „SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE na období od roku
2020 do roku 2023, č. smlouvy: OLP/2986/2019 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
6/2019/14 - Žádost o bezúplatný převod pozemků pč. 393/3 a pč. 394 v k.ú. Chotovice u Nového Boru—Zastupitelstvo obce Chotovice neschvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 394 a p.č. 393/3 v k.ú. Chotovice u Nového Boru.

Obecní hospoda neustále bojuje se spodními vodami
Jak má asi většina obyvatel Chotovic zkušenosti se spodními vodami, ani obci,
potažmo naší hospodě se problém nevyhýbá, ba právě naopak.
Jelikož skrz sklepení hospody protéká neustále proud vody, již v minulosti, došlo
k chytrému řešení a vybudování kanálků po obvodu místností, zvednutím podlahy.
Bohužel za desítky let došlo k totálnímu ucpání potrubí, které odvádělo vodu pryč, přečerpává se voda čerpadlem.
Jelikož nic nevydrží věčně, muselo se za poslední rok čerpadlo několikrát opravovat. Zároveň se provedly i další
nejnutnější opravy, které se sklepením souvisely.

Do budoucna bude lepší zprovoznit původní systém a provést rekonstrukci celé kanalizace v objektu a následného
napojení na potok. Jelikož tyto práce vyžadují vyšší náklady, již
nyní hledáme úspory a finanční prostředky na realizaci.
V hospodě dále uvažujeme o rekonstrukci jak pánských
záchodů, tak i kompletních sociálních zařízení pod sálem, které
by se daly využít při letních akcích apod. O případné realizaci vás
budeme informovat po schválení rozpočtu na příští rok.

Povinné označování psů
Tisková zpráva: Státní veterinární správa

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž
se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným
čipováním“ psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem
bude vztahovat, kdy začíná platit? Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí? Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto
oblastech: zjištění identity psa, účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů a postih
chovatelů v případě týrání zvířat, zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí? Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip? Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné? Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací.
Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním
nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti? Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní
řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností
je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno
roky má.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat? Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné
označení pouze u psů. Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě
se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na
kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022).
Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování? Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto
proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do
konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020

Chotovický bál - březen 2020. Přesný termín bude upřesněn začátkem roku.
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