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Chotečský č
6.
obšťastník
Vážení spoluobčané,
rok se nám přehoupl do dalšího, s magickým číslem 2020. Věříme, že tento rok bude pro všechny ve
znamení mnoha dobrého, pozitivních zpráv a krásných prožitků. Přejeme všem občanům do tohoto roku
jen to nejlepší, ať se všem daří v osobním i profesním životě.

Nové web stránky
V polovině listopadu jsme spustili nové oﬁciální
webové stránky, které splňují zákonné předpisy
pro obce, archivaci dokumentů a zabezpečení.
Budeme velice rádi za Vaše podněty, pokud
budete mít nápad na zlepšení nebo zviditelnění
některých sekcí. Prosíme Vás také o upozornění, pokud objevíte někde chybu.
Nejsme neomylní, ač se snažíme věci dělat co
nejlépe.

Statistické údaje
K 1.1. 2020 měla obec Choteč 197 trvale žijících obyvatel, z čehož je 104 mužů a 93 žen.
Dětí do 15 let je u nás 34, z toho 21 chlapců a 13 dívek.

Výsledek ankety - veřejný vodovod
Ke konci listopadu jsme obdrželi od občanů a majitelů rekreačních nemovitostí dostatečný počet kladných
odpovědí pro zřízení veřejného vodovodu v obci. Z tohoto výsledku vyvodilo zastupitelstvo závěr, že bude
myšlenku vybudování veřejného vodovodu v obci rozvíjet. Oslovili jsme ﬁrmu, která nám spočítala,
že vypracování projektu na zhotovení veřejného vodovodu bude stát cca 1,5mil. Kč, z čehož by mělo být cca 70
% získáno zpět díky dotaci. Termín na její zhotovení je minimálně 1 rok. Firma VOS Jičín může vydat své
stanovisko, zda nás přijme či nikoliv vydávat nejdříve ke konci roku 2022. Budeme se tedy orientovat patrně
na vrt, který bude zhotoven u nových parcel, nebo v případě schůdnosti řešení využijeme některý ze dvou
existujících vyhovujících průzkumných hydrogeologických vrtů v obci. Předpokládáme, že konečná varianta na
základě rozhodnutí zastupitelstva a zadání projektování bude přijata a započata v první polovině letošního
roku. Těsně na konci roku 2019 byla uzavřena smlouva o realizaci vrtu v obecním švestkovém sadu a jeho
zázemí pro zásobování vodou nových parcel souběžně s podáním žádosti
o krajskou dotaci na tento účel. Podle vyjádření zhotovitele „když vše dobře půjde, mohlo by být dílo
dokončeno a úředně schváleno do konce tohoto roku“.

Nová vyhláška o komunálních odpadech
Firma Marius Pederson nás informovala, že navyšuje od nového roku ceny za svoz a likvidaci netříděných
odpadů, jsme tedy nuceni na tuto skutečnost reagovat a přijmout opatření a to formou nové vyhlášky.
Obec měla v roce 2018 celkové náklady na svoz tříděného i netříděného odpadu ve výši 188
tisíc Kč. Na poplatcích od občanů jsme vybrali 90 tisíc Kč. Firma ECO-KOM od nás vykoupila tříděný
odpad ve výši 28 tisíc Kč. Celková bilance byla tak 70 tisíc Kč v neprospěch obce. Jelikož obec již od
roku 2005 nezvýšila poplatky za popelnice a průběžně se od té doby zvyšují náklady likvidace
komunálního odpadu, byli jsme nuceni přikročit k nárůstu výše poplatku. I při navýšení poplatků
bude obec nadále v oblasti komunálních odpadů s hospodařením nadále v mínusu. Výše poplatků byla
nově určena z reálných nákladů vztažených k roku 2018. Pro úvahu určení výše cen poplatků
budou pro následující rok 2021 tedy zásadní ﬁnanční náklady za rok 2019.
Pro obyvatele a majitele domů “V Rakovníku” jsme zadali výrobu uzamykatelné drátěné klece na směsný
odpad. Tito tak budou mít možnost zde odkládat svůj domovní odpad do popelnic nebo pytle s odpadem.
Od poplatků za komunální odpady budou osvobozeni občané pouze zákonem stanoveným a také občané,
kteří mají formální trvalý pobyt zapsaný na adrese obecního úřadu a zároveň se prokazatelně nezdržují v
obci, tzn. neprodukují zde odpad. V rámci nutnosti dodržovat pravidla rovného zacházení, budou
zpoplatněny všechny objekty určené pro trvalé bydlení, které sice nejsou trvale obydlené, včetně situací,
kdy se jedná o například druhou nemovitost místních občanů v Chotči. Dále se povinnost placení poplatků
obci netýká v případě prokázání zajištění individuálního smluvního odvozu komunálních odpadů.
Majitelé domů bez trvale hlášených obyvatel mají možnost nadále za svůj poplatek 500,- Kč využít pytle na
odpad, nebo si mohou doplatit za nádobu na odpad. Pro letošní rok nám ﬁrma Marius Pederson nastavila
částky za svoz 1 x za 14 dní popelnic 80l 1200,- Kč a popelnice 110 l a 120 l za 1262,- Kč.

Využívání sběrného dvora v
Mlázovicích
Uživatelé sběrného dvora v Mlázovicích se musí při
odevzdávání odpadu prokázat občanským
průkazem, kterým se ověří trvalý pobyt v obci
Choteč. Ti, kteří nemají trvalý pobyt v obci, ale mají
zde chalupu a chtějí využít sběrný dvůr,si mohou
vyzvednout na OÚ v Chotči průkazku, kterou se
prokáží spolu s občanským průkazem. Bez tohoto
průkazu jim nebude odpad odebrán. Toto opatření
bylo zavedeno z důvodu častého zneužívání
sběrného dvora občany z jiných obcí, které nemají s
mlázovickým sběrným dvorem smlouvu a tím
docházelo k navyšování nákladů na jeho provoz.

Povinnost čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že
podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů s účinností od
1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem.

POPELNICE
poplatek za likvidaci odpadů na rok 2020:
- dospělý, trvale žijícíh občan 500,- Kč
- každý trvale neobydlený objekt 500,- Kč
(budova s číslem popisným – objekt
k bydlení, spolu se samostatným parcelním
číslem) s nárokem na 6 ks odpadových pytlů
na rok
- dítě do 15 let 400,- Kč
Platby provádějte na účet číslo:
285303784/0300 nebo hotovostní platbou
na obecním úřadě nejpozději do 30.8. 2020.

Hřbitov a nájemní smlouvy k hrobům
V tomto roce končí platnost většiny nájemních smluv na hřbitovní místa. Uzavření nových smluv bude
probíhat od 1. 5. 2020 a nová částka za pronájem hrobového místa pro hrob do 3 m 2 bude 400,- Kč, pro
hrob o výměře 4-6 m 2 se bude jednat o částku 600,-Kč na 10 let, větší výměry hrobů budou zpoplatněny
ve výši 800,- Kč na 10 let.

Zalesnění obecního lesa
Po likvidaci většiny dřeva z obecního lesa napadeného kůrovcem, nastoupila zalesňovací ﬁrma, která
během několika dní zasázela podstatnou část vykáceného lesa v Sůvách a postavila nové oplocenky.
Cílové druhové složení výsadby lesa je ze 40 % buk, 40 % jedle, 10 % dub, 10 % douglaska.
Zároveň jsme do nového lesa ponechali část přirozeně vzešlých stromků smrků, borovic, bříz a jeřábů.
Zakořenění sazenic zatím přeje zima bez mrazů a dešťové srážky. Na podzim letošního roku počítáme
s dílčím doplněním nově založeného porostu o jedle. Žádali jsme o dotaci na zalesnění a ještě
v roce 2019 jsme částku ve výši 100% obdrželi. Díky této dotaci a rychlému řešení situace můžeme
říci, že po ekonomické stránce, bylo lesní hospodaření obce za loňský rok plusové. Zároveň je
v procesu žádost o dotaci na stavbu oplocenek a nákup sazenic. Vše proběhlo bez komplikací vzhledem
k aktuální situaci na trhu dřeva, nedostatku sadby, těžebních i jiných pracovních kapacit. V tomto
účtování je namístě poděkovat pile Hartman za spolupráci při odbytu řezivové kulatiny, našim
občanům i chalupářům, kteří pomohli s odbytem palivového dřeva a Smilovi a Pavlovi Pourovým za
ochotu spojenou s těžbou a rozvozem dřeva v rámci své pracovní náplně.

Rybníky v obci
Již nějakou dobu jsme se zabývali možností obnovy
rybníku na Oborníku. V historické minulosti bylo
v katastru obce celkem 18 rybníků. Odtěžení
obsahu bývalé skládky komunálního odpadu, kterým
byl zavezen bývalý rybník je natolik ﬁnančně
náročné, že by náklady vystoupaly nad hranici
uznatelnosti vynaložených prostředků a nemohla by
být úspěšně schválená žádost o podporu z veřejných
zdrojů. Pracujeme tedy na jiných variantách
zadržení vody v krajině a to obnovou rybníka
v Rakovníku, který má komplikovaný přístup
a majetkovou strukturu, kdy plochu nádrže rybníka
a vnitřní části hráze vlastní Lesy ČR, s.p., vnější část
hráze náš občan p. Ježek a vodní plocha náleží
Povodí Labe, s.p. Rybník je již delší dobu vypuštěný
a zanesený sedimenty. Požádali jsme Povodí Labe,
s.p., aby v součinnosti s Lesy ČR, s.p. projednali
variantu odprodeje svého majetku p. Ježkovi a ten
následně mohl s veřejnou podporou revitalizovat.
V lokalitě Oborníku jsme požádali Agenturu
ochrany přírody o terénní šetření a vydání
stanoviska, které musí nutně předcházet
možnosti záměru vybudovat biotop tůně v místě
mezi hrází bývalého rybníka na Oborníku a silnicí
vedoucí na Mlázovice. Jedná se místo s vysokou
hladinou spodní průsakové vody. V případě
realizování záměru by vznikl funkční celek
akumulace vod a ochrany přírody, který je ze
100 % ﬁnančně realizován z dotační podpory.
Zároveň by stoupl obci do budoucna v některých
případech ucházení se o jiné podpory hodnotící
kredit, který by znamenal možnost vyšší podpory
nebo větší šance na její úspěšnost.

Obec Choteč gratuluje
svým spoluobčanům

Paní Marta Černá oslavila
dne 18. 1. 2020 70té narozeniny,
letošní rok též slaví s panem Ladislavem Černým
50 let manželství, to jest zlatou svatbu.
K oběma výročím srdečně gratulujeme
a přejeme do dalších let hodně zdraví.

Plánované akce
na 1. čtv letí roku
25. 1. 2020 od 9 hodin v hostinci u Šulců
Turnaj v licitovaném mariáši
22. 2. 2020 od 20 hodin v hostinci u Šulců,
Hasičský ples
23. 2. 2020 od 14 hodin v hostinci u Šulců
Maškarní pro děti
7.3. 2020 od 7 hodin v hostinci u Šulců
Zabíjačka
4.4. 2020 od 9:00 hodin
Ukliďme kolem sebe brigáda na úklid příkopů
Adventní čas
Díky třem koncertům v kostele během adventního času, které pokaždé naplnily kostel posluchači, se nám
povedlo získat dalších 9 tisíc na opravu varhan, které můžeme použít na výměnu ventilátoru, který
nahrazuje původní funkci šlapacího měchu. Ventilátor by měl být dodán během února. Tímto všem dárcům
velmi děkujeme. Plánujeme, že další příležitost pro uspořádání koncertu v kostele bude v květnu, kdy bychom
rádi zpřístupnili také věž veřejnosti.

Voda z „jiných soudků“
Obec Choteč v letošním roce bude zadávat vypracování povodňového plánu. Jedná se o jednu z mnoha
zákonných povinností obce mít toto opatření, kterou dosud nesplňujeme. Jedná se o soubor opatření a
postupů v případě vzniku povodňového stavu, jeho řešení a zároveň učinění preventivních opatření
směřujících k ochraně životů, zdraví a majetku. Po schválení tohoto plánu bude dále iniciovaná
protipovodňová prohlídka za účasti Vodoprávního úřadu a Povodí Labe, s.p.. S příslušným referentem
vodního toku od Povodí Labe jsme procházeli část potoka vedoucího intravilánem obce již na podzim a
bylo nám přislíbeno opravení splavu u Kryšpínů. V souvislosti s návštěvou referenta Povodí Labe, s.p. jsme
byli upozorněni, že břehové porosty stromů a keřů všech vodních toků v katastru obce (nejen
Chotečského potoka) jsou ve vlastnictví konkrétních majitelů (soukromých i obce) a tito mají
zákonnou povinnost jejich řádné údržby, tak aby nedošlo k omezení průtoku vody v korytech!
V případě, že by došlo k povodňové události a vznikly škody, tak je tu reálná možnost vymáhat náhrady
způsobených škod právě po konkrétním původci této situace. Byli jsme tak požádáni o předání této výzvy
vlastníkům, aby v době vegetačního klidu prohlédli a břehové porosty ve svém vlastnictví.
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