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Třídění odpadu - poplatky hospodaření
Poplatky za odpady zůstávají dlouhodobě na stejné výši. Za osobu se platí 400,Kč, děti a studenti platí 300,- Kč. Splatnost tohoto poplatku je do 30. dubna v
hotovosti na OÚ v Chotči nebo na účet obce 23523541/0100.
V roce 2018 zaplatila obec za vývoz netříděného odpadu částku 195 676,- Kč v
počtu tun. Pokud bychom k tomuto měli ještě přičíst náklady na tříděný odpad po
odečtení příjmu od obalové společnosti Eko-kom, obec doplácí ročně částkou cca
70 000 ,- Kč na celý odpadový systém v obci.
Tímto bychom chtěli povzbudit občany, aby se snažili ještě více třídit odpad, čímž
se sníží počet vyvezených tun netříděného odpadu z popelnic. V loňském roce
jsme uzavřeli smlouvu s firmou OK Ekohortus, s.r.o.., která umístila trvale
kontejner na bio odpad na obecním pozemku u kravína, kam je možné vozit bio
odpad (trávu, slabé dřeviny, zbytky ovoce a zeleniny, atd). Firma odtud za rok
2018 vyvezla 77 tun biologicky rozložitelného odpadu. V rámci dotační akce od
Lázeňského mikroregionu jsme v roce 2018 rozdělili mezi občany 40 kompostérů.
Právě biologický odpad bývá tou těžší položkou v popelnici. Pro sklo, papír a
kartony, PET lahve a textil jsou kontejnery umístěné u obchodu COOP a u
transformátoru. Pro plasty z domácnosti (žluté pytle) a tetra-pack (oranžové pytle)
je určen právě starý transformátor. Tyto pytle jsou volně k dispozici v
transformátoru nebo na obecním úřadě v úřední hodiny. Pro železný odpad
pořádají dobrovolní hasiči obce dvakrát do roka sběr železa a taktéž dvakrát za
rok probíhá sběr nebezpečného odpadu. Při větším množství odpadu využijte
prosím služeb sběrného dvora v Mlázovicích, otevřeno úterý 14-16h, sobota 811h nebo sběrného dvora v Nové Pace.

Na veřejné schůzi 27.12.
2018 byl schválen
rozpočet na rok 2019.
Zastupitelstvo odsouhlasilo objednávku
vypracování projektové
dokumentace na obecní
vodovod, která by měla
být předložena firmou
PIK Vítek do 30.6.2019.
Byla schválena vyhláška
o rušení nočního klidu.
Dalším krokem pro
přípravu pozemků k
prodeji je schválení
příkazní smlouvy o
provedení veřejné
zakázky na realizaci
projektů zasíťování
obecních pozemků.

Ukončený pasport kanalizace - výsledky
Obec má zákonnou povinnost vlastnit zpracovaný pasport kanalizace. Tento pasport v roce 2018 pro obec
vypracovala firma Ekolservis, která je také správcem kanalizace v obci. V prosinci 2018 jsme dostali výsledky
z kamerových prohlídek a zaměření jednotlivých přípojek. Celková délka kanalizace v obci je
3 300 metrů složená z betonových trubek a kameniny v délce 2 200 metrů a 1 100 metrů je z PVC. Betonové
úseky se skládají z různých průměrů od 200mm do 600 mm. Bohužel, stav kanalizace je vyhovující pouze v
úsecích celkem 500 metrů. Zbylá část je vyhodnocena jako buď nedostupná pro kamerový systém a je nutné
ji zprůchodnit nebo je narušená těsnost a je pravděpodobné, že se odpadní voda vsakuje do půdy. Navíc je
možné, že tento průsak může kontaminovat studně. Firma vypracuje plán dalšího postupu a kalkulaci opravy
jednotlivých úseků, který předloží zastupitelstvu k dalšímu projednání.

Kostel je majetkem obce
Obec v prosinci 2018 podepsala s římsko-katolickou církví smlouvu o převodu kostela a přilehlého
hřbitova do majetku obce. Nyní je již vše zaneseno v katastru nemovitostí. Tento převod by měl pro
obec být přínosem v případě žádostí o dotaci na opravu sakrálních staveb, kdy žadatel musí být
zároveň vlastníkem. Sama církev by na jakoukoliv opravu kostela finanční prostředky neuvolnila,
protože tento kostel spadá do III.kategorie církevních památek a církev uvolní prostředky pouze na I. a
případně II. kategorii.

Obecní zaměstnanci pod vedením místostarosty
Po dobu minulých čtyř let jsme využili dotaci z pracovního úřadu na dva obecní zaměstnance, které
úkoloval a zodpovídal za jejich práci místostarosta pan Zdeněk Kraus. Jejich pracovní smlouva skončila v
říjnu a druhému ke konci roku 2018. Pan Kraus končí ve své funkci místostarosty ke konci března 2019. K
náplni běžné činnosti zaměstnanců patřilo v létě zalévání nově zasazených stromků, údržba záhonů a zeleně
v obci, úklid veřejného prostranství, v zimě vyhrnování sněhu na chodníku. Z výčtu jejich společné práce
bychom chtěli vyjmenovat alespoň několik klíčových akcí a poděkovat za jejich obětavou práci :
❏ příprava technické části obecního domu ke kolaudaci
❏ výroba pergoly ke klubovně u rybníka
❏ likvidace kalamity v obecním lese způsobené kůrovcem

Plánované akce na 1.čtvrtletí roku
2019
Pravidelně každý pátek od 18 hod se koná kroužek

Chotečské šachové školy, po 19h šachy pro dospělé
Sobota, 26. ledna 2019 od 19 hod v hostinci u Šulců

Hasičský ples
Neděle, 27. ledna 2019 od 14 hod v hostinci u Šulců

Dětský karneval
Sobota, 23. února 2019 od 8:00 hod v hostinci u Šulců

Zabijačka
Sobota, 23. března 2019 od 19 hod v hostinci u Šulců

Maškarní ples

