
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 26. listopadu 2013. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 
členů zastupitelstva. 
 
2. Všemi hlasy schvaluje Obecně závaznou vyhlá-
šku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s účinností od 1. ledna 2014, kterou se zvyšuje 
poplatek na částku  550,- Kč za osobu, úleva pro 
děti do 10-ti let zůstává zachována. 
Přistoupili jsme ke zvýšení poplatku, protože vždy 
jsme poměrně nízkou částku zdůvodňovali tím, že 
vlastně máme poplatek za uložení odpadu na 
skládku – jak jsem již psala, tak ten už teď opravdu 
nemáme. Obec vynakládá na osobu přes 800,- Kč 
na likvidaci odpadů. 
 
3. Všemi hlasy schvaluje rozpočtové provizorium 
na začátek roku 2014 do doby schválení rozpočtu 
v únoru 2014. V měsíci lednu a únoru budou 
financovány běžné provozní náklady obecního 
úřadu, bude splácen úvěr a splátkové kalendáře. 
 
4. Všemi hlasy schvaluje tyto prodeje pozemků: 
- p.p.č. 774/8 o rozloze 1 155 m2 v k.ú. Chotyně za 
částku 346 500,- Kč 
Jedná se o předposlední parcelu pro výstavbu 
rodinných domů pod tratí. 
- p.p.č. 315/52 o velikosti 486 m2 v k.ú. Chotyně 
za částku 12 150,- Kč 
Jedná se o pozemek, který budoucí majitel několik 
let měl v pronájmu jako zahradu. 
- p.p.č. 315/58 o rozloze 258 m2 a 315/59 o 
rozloze 171 m2, obě v k.ú. Chotyně, za celkovou 
částku  10 725,- Kč 
Jedná se o pozemek, který budoucí majitel několik 
let měl v pronájmu jako zahradu. 
 
5. Všemi hlasy schvaluje Dohodu o zrušení podí-
lového spoluvlastnictví k nemovitosti č.p. 155 a 
157 a Prohlášení vlastníka budovy dle § 4 zák. č. 
72/1994 Sb. o vymezení bytových jednotek, určení 
společných částí budovy a vymezení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
spoluvlastnických podílů ke společným částem 
budovy a pozemku týkající se budovy č.p. 155 na 
st.p.č. 180 v k.ú. Chotyně a č.p. 157 na st.p.č. 182 
v k.ú. Chotyně. 
Poslední dva vchody u činžáků u Nisy, které je 
třeba dát na katastru do pořádku, aby bylo možno 
s jednotlivými byty manipulovat. 
 
6. Všemi hlasy schvaluje částku 100,- Kč za m2 při 
odprodejích podílů na pozemcích pod bytovými 
domy, kde má obec podíl. 
Na katastru je třeba dořešit odprodeje podílů na 
pozemku u bytových domů, kde má obec byty. 
 
7. Všemi hlasy schvaluje pokračování Smlouvy 
s Městskou policií Hrádek nad Nisou na další 2 
roky za stejných podmínek. 
 
8. Všemi hlasy schvaluje 3. rozpočtovou změnu na 
rok 2013: 
Příjmy 
daň z přidané hodnoty  +    500 000,- 
poplatky za uložení odpadu -  2 200 000,- 
odvod loterií mimo VP  +      15 000,- 
odvod z výh. hracích přístrojů -       60 000,- 
volby příspěvek   +      13 833,- 
dotace ze státn. rozpočtu (VPP, CAS) 
    +    200 000,- 
dotace od kraje (ZŠ, hasiči) +    365 000,- 
neinvestiční dotace z EU -     400 000,- 
investiční dotace z EU  -       40 000,- 
přijaté dary   -       37 000,- 
komunální služby (pozemky) -     100 000,- 
příjem daru pro rodinu  +      28 054,- 
celkem příjmy   -  1 715 113,-  
Výdaje  
silnice – údržba   +      10 000,- 
studie – chodník  +      12 000,- 
pitná voda   -       15 000,- 
mosty – opravy   +      20 000,- 
knihovna   -       10 000,- 
kultura    -       40 000,- 
nebytové hospod.  +      50 000,- 
veřejné osvětlení  -     100 000,- 
výstavba inž. sítí  -     860 000,- 
komunální služby  +      50 000,- 
DPS – stavba   -     680 000,- 
osobní asist. služba  -         5 000,- 
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poslání daru rodině  +      46 672,- 
volby do Parlamentu  +      22 500,- 
volba prezidenta  -         8 667,- 
správa  - kurzové rozdíly +      35 000,- 
- sl. telek. a radiok. (infokanál) +      40 000,- 
- nákup ost. služeb  +      30 000,- 
- opravy a udržování  +      20 000,- 
- traktůrek   +      74 365,- 
celkem výdaje   -  1 308 130,- 
 
Přesuny v rámci kapitoly 
ZŠ a MŠ- plyn   -       35 000,- 
 - voda   -       35 000,- 
 - elektřina  -         3 000,- 
 - přísp. obce ZŠ a MŠ -     300 000,- 
 - nákup sl. (okna a dveře)+    373 000,- 
požární ochrana – sl. pen. ústavů-       12 000,- 
        - pohonné hmoty  +      12 000,- 
 
9. Všemi hlasy schvaluje  smlouvu o dopravní 
obslužnosti pro rok 2014 mezi obcí a Libereckým 
krajem. 
 

Oprava silnice „Dlouhá mez“ 
se blíží k závěru 

V minulém Chotyňáčkovi jsem psala, že silni-
ce se bude opravovat tak, že se nejdříve od-
frézuje a potom se položí nový potah. 
Nakonec jsme museli přistoupit k tomu, že 
se nic neodfrézovalo – argument Krajské 
správy silnic, že pokud se odfrézuje pevný 
vršek, zmizí to jediné pevné, co na silnice 
je, byl podstatný a pravdivý. Nemělo vůbec 
smysl dále trvat na původním postupu a do-
konce zrušit třeba i celou opravu. Domluvili 
jsme se na postupu oprav a jsem moc ráda, 
že jsme to dále nehrotili, protože výsledek 
vypadá dobře. Na jaře ještě dojde k několi-
ka úpravám podél silnice. 
 

Nové jízdní řády 
Od neděle 15. prosince 2013 platí nové jíz-
dní řády železniční a linkové autobusové 
dopravy.  
V železničních jízdních řádech dochází 
k následujícím změnám: 
- vlak os z Liberce v 7.32 – Hrádek n.N. 
v 7.55 v pracovní dny bude zrušen (místo 
něho nově pojede vlak v 8.57 z Liberce) 

- vlak os ze Zittau v 7.51 – Hrádek n.N. 
v 8.02 – Liberec 8.24 bude nově veden ze 
Seifhennersdorfu a Varnsdorfu až do 
Liberce 
- vlak os z Liberce v 8.57 – Hrádek n.N. 
v 9.25 – Zittau v 9.43 v pracovní dny bude 
nově veden již z Liberce 
- vlak os z Liberce ve 20.02 – Hrádek n.N. 
ve 20.25 pojede jen v pracovní dny v úseku 
Liberec – Hrádek n.N. 
- vlak os z Hrádku n.N. ve 20.32 – Liberec 
20.57 pojede jen v pracovní dny v úseku 
Hrádek n.N. – Liberec 
 
V linkové autobusové dopravě na Hrádecku 
tentokrát nedochází k žádným podstatným 
změnám. Pouze upozorňujeme, že zastávka 
Liberec, Moskevská pro linky 070, 071 a 
074 bude nově uváděna pod názvem Liberec, 
Fügnerova. 
                    KORID LK, spol. s r.o. 
   koordinátor veřejné dopravy Liber. kraje 
 

FK Sokol Chotyně 2012 
ČOS 

V letošním, pro FK Sokol Chotyně 2012 
ČOS, již druhém fotbalovém roce 
2013/2014 se naši fotbaloví muži umístili 
na příjemném 8. místě. Mužstvo mírně 
během podzimní části posílilo a na její hře 
to bylo znát.  
Proto si pro jarní část dáme nelehký úkol 
skončit sezónu na 6. místě. Úkol je to nele-
hký, ale při chuti a herním umu chotyň-
ských fotbalistů jsem přesvědčený, že 
když budeme hrát a bojovat jako tým, tak 
se tohoto cíle dá dosáhnout. V silách naše-
ho cetyňského fotbalového týmu mužů to 
je !!! Takže podzimní část letošního fotba-
lového ročníku 2013/2014 musím jako tre-
nér hodnotit kladně. 
 
FK Sokol  Chotyně 2012 ČOS však v tomto 
roce zažil i jednu premiérovou sezónu. A 
to v podobě velmi početného mužstva na-
šich mladších žáků. Po několika úvodních 
porážkách, kdy se tým seznamoval se sou-



peři a také nervozitou pramenící z čehosi 
nového, se naše fotbalové podhoubí roz-
jelo ke čtyřem výhrám a konečným 10. mí-
stem po podzimní části fotbalového roční-
ku okresního přeboru jsem já i vedení fot-
balového klubu spokojeno. Z kluků po-
stupně spadla zápasová nervozita a pře-
devším předváděný výkon mě vede k vel-
mi optimistickým vyhlídkám do jarní od-
vetné části. V této věkové kategorii je ho-
dně velká konkurence i díky tomu, že se 
naše fotbalové naděje musí poprat s vrste-
vníky nejen z libereckého okresu, ale i 
z okresu Jablonec nad Nisou. 
Fotbalovou pílí a pozitivním přístupem 
k tréninkům mohou naši mladší žáci do-
sáhnout v jarní části ještě lepšího výsled-
ku. Chce to ale neusnout na vavřínech, dál 
poctivě trénovat, naslouchat radám svých 
trenérů, kteří to s našimi fotbalovými na-
dějemi myslí jen a jen dobře, kvalitně a 
tvrdě pracovat na sobě a hrát, bojovat a 
vystupovat jako jeden kluk, jako jeden 
tým. A držet se hesla „Jeden za všechny a 
všichni za jednoho!“ Pokud se tohoto bu-
dou kluci držet, tak pevně věřím a já svým 
svěřencům a zároveň svým žákům věřím, 
že po našem premiérovém fotbalovém ro-
čníku skončí ještě na lepším místě, než po 
právě skončené podzimní části. 
Za velkou pomoc touto cestou bych za se-
be, naše kluky i celý fotbalový tým chtěl 
poděkovat především OÚ v Chotyni v če-
le se starostkou, bez kterých bychom vů-
bec nebyli. A samozřejmě také pomoci ně-
kterých maminek a tatínků, bez kterých 
bychom se dozajista neobešli. Takže Vám 
všem ještě jednou velké díky … vážíme si 
toho a moc. Je to pro naše malé fotbalisty, 
Vaše děti obrovská pomoc. Děkujeme. A 
poděkování i všem ostatním, kterých jmé-
no tady nezaznělo. Neradi bychom na ně-
koho zapomněli. Takže všem pomocní-
kům ještě jednou velký DÍK. 
Za chotyňské fotbalisty malé, ale i ty velké 
děkuje jejich trenér Ivan Hrbek. 
A proto sportu zdar a chotyňskému 
fotbalu zvlášť … 

Zapomenuté vánoční zvyky a 
obyčeje 

Kladení slámy pod štědrovečerní stůl – 
také na různá místa v domě a v kostelech 
(křesťanský výklad: připomenutí, že se 
Ježíš narodil ve chlévě, pohanský: magické 
zajištění dobré úrody, hojnosti a plodnosti). 
Neodcházíme od stolu kdo vstane od stolu, 
ten do roka zemře. 
Dvě zkřížené sekyry pod štědrovečerním 
stolem – ostří sekyr mělo chránit před ne-
mocemi a úrazy. 
Ubrus ze štědrovečerního stolu – sloužil na 
jaře jako plachta, do níž se dávalo zrní na 
rozsetí po poli. Jedná se o další uplatnění 
magie plodnosti. 
Kladení peněz a rybích šupin pod talíře na 
štědrovečerním stole – abychom měli v pří-
štím roce dostatek peněz a štěstí. 
Talíř – pro náhodně příchozího, jako vzpo-
mínka na zemřelé. 
Zákaz večerního zametání – aby se nevy-
metly nebo neporanily duše zemřelých, 
které přišly na návštěvu (jinak by mohly 
živým uškodit). 
 

Pokrmy na štědrovečerním 
stole 

Česnek – chrání člověka před zlými silami, 
před nemocemi. 
Med – chrání podobně jako česnek před 
zlými silami. 
Ořechy – dodávají sílu, na Štědrý den se 
rozlouskly čtyři ořechy a podle toho, jak 
uvnitř vypadaly, usuzovalo se, jaká budou 
čtyři roční období v následujícím roce. 
Hrách – je symbolem hojnosti, bohatství, 
úrody. 
Oplatky – prostředek vzájemného 
symbolického obdarování, u stolu si všichni 
vezmou jednu oplatku (natírá se také 
medem nebo česnekem) a kousek z ní vždy 
ulomí jednotlivým členům rodiny a všem u 
stolu. 



Chléb – nechával se také kousek chleba na 
příští rok (aby nebyl hlad). 
Vánočka – čím víc nakyne, tím víc bude 
v příštím roce úrody, bohatství, hojnosti. 
Jablečný závin – aby se rodina měla dobře. 
 

Víte jaké jsou nejobávanější 
vánoční návštěvy? 

Tchýně – zůstávají příliš dlouho 
Tetičky – považují dům za hotel 
Bratři a tchánové – přicházejí neupravení a 
špinaví 
Sestry – kupují hrozné dárky 
Matky – pomlouvají neuklizený dům 
Strýčkové – jsou příliš hluční 
Dědové a nevlastní matky vypijí příliš 
alkoholu 
Synovci, neteře, vnoučata a bratranci – 
nechávají po sobě neuvěřitelný nepořádek 
 

Svoz odpadu o vánočních 
svátcích 

V úterý 24. a 31. prosince bude normální 
svozový den – je třeba včas vystavit nádoby. 
 

Sběrný dvůr obce bude otevřený 
naposledy v sobotu 21. prosince od 14 
do 15 hodin. Potom až 4. ledna 2014. 

 
Pokud potřebujete větvičky – za 

obecním úřadem si můžete nastřihat 
větve z jedle. 

 
Otevírací doba OÚ během 

vánočních svátků 
pondělí 23. 12.  od 8 do 11 hodin 
pátek  27. 12.  od 8 do 11 hodin 
pondělí 30. 12. od 8 do 11 hodin 
 
Ostatní dny bude zavřeno. 
 

Knihovna bude otevřena 
v pondělí 23. 12. od 9 do 16 

hodin. 
Další dny bude zavřeno. Otevřeno od 2. 1. 

2014. 

Advent ve stodole 
Ve dnech 14. a 15. prosince od 11 do 16 ho-
din se bude konat ADVENTNÍ SETKÁNÍ VE 
STODOLE U MUNZARŮ – CHOTYNĚ 269. 
Nabízíme prohlídku obrázků, výběr drob-
ných dárků a občerstvení. Přijďte prožít 
adventní čas a dobrou pohodu. 
 
Srdečně zveme – Munzarovi 
 

Dětská diskotéka 
Na sále Restaurace U lip v sobotu 21. pro-
since od 14 hodin.  Pro děti připraveny 
zajímavé akce. 
 

Vánoční koncert v Bílém 
Kostele nad Nisou 

V neděli 22. prosince od 18 hodin v kostele. 
 

Polední vánoční rozjímání 
v kapli sv. Barbory na 

Grabštejně 
Zveme všechny CHOTYŇÁKY a příznivce 

hradu Grabštejn dne 24. prosince na polední 
vánoční rozjímání (přesně ve 12 hodin) do 

kaple sv. Barbory na Grabštejně. 
Za doprovodu klavíru si s A. a L. Velovými 

zazpíváme několik vánočních koled.  
U Světla z Betléma zapálíme svíčku a 

vzpomeneme na ty, co už s námi nejsou. 
Dáme si medovinu, děti čaj, opět můžete 

dodat něco málo cukroví a další. 
Chvilku popovídáme a půjdeme domu 

k vánočnímu stromku. 
 

Přejeme všem klidné a 
pohodové prožití vánočních 

svátků. 
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