
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozloučení s nejstarším 
obyvatelem Chotyně 

 
V pondělí 19. října se ve smuteční síni 

na chotyňském hřbitově uskuteční poslední 
rozloučení s nejstarším obyvatelem Chotyně 
Doc. RNDr. Zdeňkem Rothem, DrSc.: zemřel 
ve věku nedožitých 95 let. 
 Pan Roth byl nejen momentálně nej-
starším, ale také nejvzdělanějším obyvatelem 
naší obce. Na Karlově univerzitě v Praze vy-
studoval geologii a byl promován doktorem 
přírodních věd (RNDr.). Od poloviny 40. let 
minulého století patřil ke špičce mezi česko-
slovenskými geology. Poznatky, které získal 
při dlouhé řadě průzkumů v terénu, průběžně 
vědecky zpracovával a za to získal jednu 
z nejvyšších vědeckých hodností – doktora 
věd (DrSc.).  Jako náš přední znalec geologie 
byl povolán k učitelství. Na Karlově universitě 
byl v souvislosti s tím jmenován docentem 
(Doc.). 
 Již na odpočinku v naší obci pro kro-
niku benefičních koncertů na Grabštejně vy-
pracoval studii o geologických poměrech 
Chotyně a jejího okolí. 
                                             Karel Zeman  

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně  

konaného dne 22. září 2009. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 

zastupitelů. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy  bezúplatné převody 

pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku 

obce. Jedná se tyto pozemky v k.ú. Chotyně: 

p.č. 1089/5, výměra 501 m2, zahrada  

p.č. 363, výměra 5 139 m2, trvalý travní  porost  

p.č. 360, výměra 3 292 m2, trvalý travní porost  

p.č. 356, výměra 7 623 m2, trvalý travní porost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. 355, výměra 287 m2, trvalý travní porost 

p.č. 353/1, výměra 1 118 m2, trvalý travní porost  

všechny tyto parcely jsou součástí parku a naší 

středové plochy mezi mostem a sokolovnou, aby 

byly v našem vlastnictví je velmi důležité pro další 

nápady a rozvoj této plochy, novým územním plá-

nem obce jsou určeny pro nově vznikající veřejnou 

zeleň, proto nám mohou být převedeny bezúplatně 

od Pozemkového fondu ČR 

p.č. 1012/5, výměra 5 173 m2, zahrada                    

součástí  této parcely je cestička od mostu proti 

činžákům k bývalé Pragovce, opět územním plá-

nem určeno jako nově vznikající zeleň 

p.č. 775/1, výměra 1 432 m2, ost. plocha 

velice důležitá parcela pro výstavbu RD pod tratí 

směrem k rybníku Zaďáku 

p.č. 769/1, výměra 11 360 m2, trvalý travní porost  

tato parcela mezi rybníkem Zaďákem a tratí nově 

určena pro výstavbu RD 

 

3. Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 266/1, vý-

měra 1 740 m2, orná půda v k.ú. Chotyně za částku 

6 914,- Kč .  

velice nízká cena za tento pozemek, ale v podstatě 

takto řešíme vyrovnání jedné dohody a vrácení 

pozemku z 90. let 

Schvaluje všemi hlasy prodej 3/16 p.č. 19 o výmě-

ře 159 m2 a p.č. 20/1 o výměře 775 m2, obě v k.ú. 

Grabštejn Mysliveckému sdružení Chotyně, o.s. 

honidba Dolní Suchá za částku 200,- Kč. 

Tímto symbolickým prodejem chceme pomoci 

Mysliveckému sdružení, aby mělo lepší pozici při 

jednáních s majitelkou pozemků kolem myslivecké 

chaty Hubertka. 

 

4. Schvaluje všemi hlasy  příspěvek ve výši 7 000,- 

Kč  na sportovní činnost  Janu Studenému – golf. 

Honza hraje golf 6 let, jeho aktuální handicap je 

8.9. Před třemi lety se mu podařilo zahrát jamku 

na jeden úder o délce 134 metrů. Hraje za golfový 

club Grabštejn 3. ligu, kde se zhruba ze 150 členů 

se svým handicapem řadí na 1. místo. V letošním 

roce by chtěl snížit svůj handicap na 8. 

Výsledky: 
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1409 – 2009       

600 let od první písemné zmínky o naší obci 



rok 2007 

2. místo z regionální tour severovýchod 

2. místo US kids golf 

1. místo Pilsner Urquell open 

rok 2008 

Mistr golfového hřiště Grabštejn v jamkové hře 

1. místo v turnaji dvojic 

rok 2009 

1. místo Medard open 

1. místo Evropa2 Liberec 

2. místo Jarní open 

 

5. Schvaluje všemi hlasy  hospodaření obce k 31. 

8. 2009. 

K tomuto datu byly příjmy ve výši 9 223 530,- Kč, 

což je 57,65% v rámci rozpočtu. Výdaje byly ve 

výši 8 754 099,- Kč, což je 55,96% v rámci 

rozpočtu. 

 

6. Schvaluje všemi hlasy tyto změny rozpočtu: 

Příjmy 

- odvody za odnětí půdy + 152 314,- Kč 

poplatek za odnětí zemědělské půdy, který jsme 

získali od Ředitelství silnic a dálnic za stavbu 

rychlostní komunikace Bílý Kostel n. N. – Hrádek 

n. N. 

- dotace ze státního rozpočtu + 100 000,- Kč 

dotace na veřejně prospěšné práce a dotace na 

CZECH POINT 

- dotace od kraje na SDH +   42 000,- Kč 

- přijaté pojistné náhrady  + 226 878,- Kč 

Příjmy celkem   + 521 192,- Kč 

 

Výdaje 

- internet   +   10 000,- Kč 

- silnice – údržba + opravy + 300 000,- Kč 

- ZŠ     + 600 000,- Kč 

oprava střechy, doplatky elektřiny a plynu 

- ostatní záležitosti kultury +   70 000,- Kč 

oslavy 

- bytové hospodářství  + 150 000,- Kč 

- veřejné osvětlení  +   50 000,- Kč 

- pohřebnictví   -    60 000,- Kč 

- inž. sítě pro RD pod tratí       - 1 950 000,- Kč 

- územní plán   +   60 000,- Kč 

- Dům s pečov. službou  + 400 000,- Kč 

- požární ochrana  +   90 000,- Kč 

- činnost místní správy  

– ostatní os.výd.  +   80 000,- Kč 

- drobný dlouhodobý majetek +   58 259,- Kč 

- nákup mater.  +   10 000,- Kč 

- el. energie  +   10 000,- Kč 

- služby pen. ústavů +   20 000,- Kč 

- nákup ost. služeb +   25 000,- Kč 

- opravy a udržování +   15 000,- Kč 

- leasing – traktůrek +   10 000,- Kč 

- platby daní a poplatků +     3 000,- Kč 

- náhrady mezd  +     1 000,- Kč 

- popl. Euror. Nisa +     2 000,- Kč 

Celkem výdaje   -    45 741,- Kč 

 

7. Schvaluje všemi hlasy  zvýšení nájmů v obec-

ních bytech dle zákona č. 107/2006 Sb. od  

1. 1. 2010.  

Nájmy se zvyšují od 25 až do 90 %, je to cena za 

metr čtverečný 29,55 Kč násobena metry obytné 

plochy. U bytů, kde byla v metrech zahrnuta i půda 

nebo kůlny, jsme tyto vyjmuly. Na kůlny budou 

samostatné nájemní smlouvy, kde cena samozřejmě 

bude zcela jiná než za obytnou plochu. Nájem se 

také nezvyšuje v bytech, kde již bylo smluvní 

nájemné, protože tam je ta částka stále vyšší. 

 

8. Schvaluje všemi hlasy tyto smlouvy: 

-  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene číslo IV-12 4004555/S002 uza-

vřenou mezi obcí Chotyně, jako budoucí povin-

nou z věcného břemene a společností ČEZ Distri-

buce a.s., jako budoucí oprávněnou z věcného 

břemene.  

Stanovuje jednorázovou finanční náhradu ve výši 

1 000,- Kč. 

- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene číslo IV-12-4005916/PO 01 me-

zi obcí Chotyně a ČEZ Distribuce k pozemku p.č. 

774/1 – nová přípojka VN22kV, nová TS, nové 

zemní vedení NN 0,4kV. Finanční náhrada je sta-

novena ve výši 9 000,- Kč. 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4002301/PO 01 mezi obcí Chotyně a ČEZ Distri-

buce k pozemku p.č. 1048/2 – nová přípojka 

VN22kV, nová TS, nové zemní vedení NN 0,4kV. 

Finanční náhrada je stanovena ve výši 3 000,- Kč. 

Jedná se o smlouvy k vybudování elektropřípojek 

pro rodinné domy. 

 

Skvělé výsledky našich 

sportovců 

 

Jakub Daňko – golf 

2. místo ve hře na rány - 6. 6.  RRM Open 

Liberec  

18. 6.  – Národní mistrovství ČR ve hře na 

jamky – Kunětická hora (přihlásit se mohou 

jen muži, kteří mají handicap 7.0 a nižší. Ti-

to muži se řadí mezi českou „špičku“ v golfu, 

na tyto turnaje se může přihlásit jen 90 

hráčů, kteří splňují dané podmínky. Z de-

vadesáti přihlášených mužů byl Kuba výkon-

nostně na 82. místě, nakonec získal 59. mís-



to a tohoto výsledku si velmi cení, protože 

to byla jeho první zkušenost v nejvyšší Čes-

ké golfové soutěži. 

1. místo – 27.6. v prázdninovém Open 2009 

Grabštejn 

1. místo – 3.7. Simple Gym Liberec 

22.8. Czech golf Amater Tour (Český 

pohár), předposlední turnaj této série se 

odehrál na Nové Americe u Jaroměře, při-

hlásilo se 115 hráčů a opět vzali 90 nejlep-

ších. Zde byl potřeba HCP 6.2 a nižší, aby 

vás přijali. Kuba se dostal jako osmdesátý 

pátý s HCP 5.7. Skončil na 70. místě. Vzhle-

dem k tomu, že se jedná o nejvyšší českou 

soutěž, je toto umístění úspěch. 

3.9. Mistr klubu – golf club Grabštejn 

V průběhu června, července a srpna za tým 

Ypsilon (Fojtka u Mníšku) hráli 1. ligu 

družstev, kde po základní části skončili 

z 12-ti týmů třetí. Bohužel v play-off 

vypadli a nemohli se tak poprat o postup do 

extraligy. 

 
Kubo, blahopřejeme k úspěšné sezóně a 

přejeme nižší a nižší handicap!!! 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 
 

V neděli dne 25. října 2009 bude 

proveden svoz nebezpečného 

odpadu. 
 

12,00  – 12,10 hod.   Grabštejn – u statku 

12,15  – 12,30 hod.   Grabštejn – u byt. čp. 5 

12,35  – 12,50 hod.   Chotyně – před rest. Club 

12,55  – 13,10 hod.   Chotyně – před rest. U lip 
 

Sběr bude prováděn mobilní sběrnou, která 

bude přistavena v určitou hodinu na 

jednotlivých stanovištích. Odpady budou 

přebírány firmou A.S.A. Liberec. 
 

Občané mohou ve sběrně odevzdat zejména 

tyto druhy odpadů (tekuté odpady je nutno 

odevzdat v uzavíratelných obalech): 

- oleje a tuky 

- zbytky barev, lepidel, pryskyřic, nádoby a 

štětce s jejich zbytky 

- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn 

apod.) 

- kyseliny a hydroxidy 

- detergenty a odmašťovací přípravky 

- léky 

- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin) 

- galvanické články suché i mokré (baterie, 

akumulátory) 

- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 

 

Den otevřených dveří u 

hasičů. 
 

V sobotu 5. září 2009 od 14 hodin se konal 

Den otevřených dveří u našich hasičů.  Bylo 

připraveno posezení, pro děti soutěže a ce-

ny, pro rodiče dobré jídlo a pití, pro všechny 

ukázka vyproštění zraněného z auta, na kte-

rý spadl strom. V současné době opravdu 

velmi aktuální situace. Opět přijeli i libereč-

tí vojáci – chemici s technikou a ukázkou. 

Akce byla velmi dobře připravena, mohlo 

trochu více přát počasí.  

Děkuji všem členům SDH, kteří se na té-
to akci podíleli, že připravili účastníkům 
příjemné odpoledne a některým i večer a 
noc. Děkuji moc!!! 
    starostka 
 

Sportovní den dětí a 
mládeže u sokolovny. 

 

Členové T. J. Sokol Chotyně připravili na so-

botní odpoledne 12. září 2009 u sokolovny 

sportovní zápolení pro děti všech věkových 

kategorií. Děti běhaly, házely, vrhaly, ská-

kaly – plnily si různé disciplíny na kartičku, 

kterou potom musely odevzdat. Získaly 

diplom a sladkosti.  Velmi hezká byla také 

ukázka vycvičených psů, všem se moc líbila. 

Děkuji všem členům T. J. Sokol, kteří 
s akcí pomohli a přispěli ke sportovnímu 
vyžití našich dětí. Děkuji moc!!! 
              starostka 
 



Svoz do nákupního centra 

Géčko 
Nákupní centrum Géčko  je situováno v liberecké 

obchodní zóně Sever, v Růžodole a obchodní pa-

sáží navazuje na Hypermarket Globus. Nákupní 

centrum Géčko má i ve svém logu dovětek „svět 

rodinných nákupů“. Skutečně jde o příjemné ná-

kupní prostředí pro celou rodinu. Pro dospělé je 

zde ucelená nabídka obchodů a služeb, pro děti pak 

řada atrakcí. Mimo jiné obří skluzavka a trampolí-

na pro děti ZDARMA. Více info na 

www.ncgecko.cz. 

Svoz se koná jednou měsíčně, vždy ve středu a je 

pro občany zdarma. 

Datum svozu: 11. listopadu a 9. 

prosince 

Čas odjezdu: v 16 hodin Chotyně, u 

mostu 

Zpět v 19.45 hod. 
 

Co se připravuje 
 

ČD a.s. ve spolupráci se Společností 
železniční výtopna Jaroměř a 

Klubem přátel železnic Českého ráje 
připravují na dny 5. – 6. 12. 2009 

oslavy 

150 let trati  
Liberec–Hrádek nad Nisou–

Zittau 
a Mikulášské vlaky 

za účasti parních lokomotiv 
310.0134, 423.0145, 52.8080 a 

historických vozů. 
 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 22.10. v 18 hod. PIRÁTI NA VLNÁCH 

           ve 20.30 hod. PROROCTVÍ 

čtvrtek 29.10. v 18 hod. TRANSFORMERS: 

POMSTA PORAŽENÝCH 

pátek 30.10. v 18 hod. DOBA LEDOVÁ 3: 

ÚSVIT DINOUSAURŮ 

                 ve 20 hod. COCO CHANEL 

 

Klub českých turistů Hrádek 
nad Nisou pořádá 

VÝŠLAP NA POPOVU SKÁLU 
 

V sobotu 24. října, start od 10 do 
11 hodin v Turistické ulici. 

 
VÝLOV 

GRABŠTEJNSKÉHO 
RYBNÍKA 

Pokud vás tato akce zajímá, přijďte se 
podívat v sobotu 24. října 2009 od 8 hodin 
ke Grabštejnskému rybníku. Rybáři určitě 
připraví i něco pro zahřátí. 
 

Lampiónový průvod na 

hrad Grabštejn 
 

T. J. Sokol Chotyně společně se správou 

státního hradu Grabštejn a za podpory 

Obecního úřadu Chotyně pořádají v so-

botu 31. října 2009 lampiónový průvod 

na hrad Grabštejn. 

Sraz v 17.30 hodin u 

sokolovny. 
Můžete jít jako masky. Na hradě 

zajištěn kulturní program, teplý čaj a 

medovníčky pro děti, pro rodiče teplá 

medovina. 

 

Připomenutí: 

Do konce listopadu je 

splatná druhá polovina 

poplatku za odpad. 
 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 

http://www.ncgecko.cz/

