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Obecní zpravodaj č. 5/2014 – prosinec 2014
Kontakty: ouchozov@seznam.cz, tel. 415 674 117, 724 179 911
Oficiální stránky obce Chožov - www.chozov.cz
2

Stručně ze Zastupitelstva obce Chožov – 09/2014 –
10/2014

(úplný výčet usnesení z veřejných zasedání ZO na web.stránkách obce: www.chozov.cz)
863/14 - ČOV a kanalizace – průběžné informace
04 – 05/2015 bude probíhat náběh ČOV na zkušební provoz a postupně budou napojovány
jednotlivé nemovitosti
Zhotovitelem 1. SčV, a.s. předložen aktualizovaný harmonogram stavebních prací k 14. 8.2014
dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem – SFŽP neuznává 130 m veřejné části kan. přípojek tj. cca
338 000 Kč – neuznatelné náklady
k datu 30. 7. 2014 – vyfakturováno 8 189 118,- Kč, dnes tj. 4. 9. 2014 podepsaná „žádost o
platbu“ – na celkovou částku 6 269 500,09 Kč tj. 76,55% dotace.
informaci o schválené žádosti o dotaci Zastupitelstvem Ústeckého kraje – ve výši 4 657 000,- Kč
864/14 - Dílčí přezkoumání hospodaření obce Chožov za rok 2014 – Krajským úřadem Ústí nad Labem –
závěr – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
865/14 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Výzva k jednání o možnosti odkupu pozemků státem – ppč.
799/20 k. ú. Třtěno – Bílé Stráně – nesouhlasíme
866/14 - Vyjádření k žádosti o udělení licence dopravci BusLine a.s. Semily
868/14 -Vzdělávací agentura Czech marketing service, a.s. – vzdělávání obyvatel v rámci kampaně pro
občany malých obcí – financované z grantu ministerstva školství
887/14 - ČOV a kanalizace – průběžné informace:
- k datu 30. 8. 2014 – vyfakturováno 11 727 475 Kč,
- práce pokračují dle harmonogramu.
888/14 - Žádost o vyjádření ke stavbě elektro přípojky (do kabelu) pro p. Z. K. ppč. 140/6 k.ú. Chožov
889/14 - Dočasná žádost o pozastavení aktualizací MISYS programu
890/14 - Informace ohledně změny jízdních řádů – platné od 1. 1. 2015
891/14 -Obecní byty – informaci ohledně dlužného nájemného, napomenutí p. K. M. – porušování dom. řádu
892/14 - Poděkování zastupitelům za vykonanou práci za vol. období 2010 – 2014

ZO schvaluje:
873/14 - Obec Chožov nebude dobrovolným plátcem DPH v návaznosti na výstavbu kanalizace
874/14 - Uzavření smlouvy se SFŽP č. 12131291 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci OPŽP - na akci „Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace“
875/14 - Dodatek č. 1 – 1. SčV, a.s. - ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2014 – veřejná zakázka:
„Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace – změna dokončení a předání ČOV do
zkušebního provozu včetně dokončení části kanalizačních stok potřebných pro zkušební odvoz ČOV
– zhotovitel se zavazuje dokončit a předat ČOV do zkušebního provozu do 31. 5. 2015.
876/14 - Záměr obce pronajmout – kadeřnictví p. K. D.
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877/14 - Záměr obce propachtovat nem. majetek – ppč. 1093/1 k. ú. Mnichovský Týnec – cca 1 500 m2 – p.
K. K.
878/14 - Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – Obec Chožov – ČEZ Distribuce, a.s. – VB na každou
smlouvu bude činit jednorázově 10 000,- Kč
878/14 - částečná rekonstrukce NN za KD Třtěno - uložení kabelu NN ppč. 768, 1074/1, 410/4, 1102/1
k. ú.Třtěno
879/14 - Rozpočtové opatření č. 4/2014:
o

příjmy navýšeny o 135 000,- Kč,

o

výdaje navýšeny o 102 000,-Kč.

883/14 – p. starostka - zjistit zda nákup materiálu pro občany na domovní části kan.přípojek v letošních
cenových hladinách bude možno nakoupit i příští rok.
885/14 – p.Vainert pověřen ke koordinaci prací na zhotovení projektu pro kompletní rekonstrukci KD ve Třtěně
895/14 - Smlouvu o poskytnutí investiční dotace od Ústeckého kraje – č. 14/SML2076 – na podporu
realizace „Kanalizace a ČOV“ – ve výši 4 657 000 Kč a pověření paní starostky k podpisu „Smlouvy“
898/14 - Rozpočtové opatření č. 5/2014
Příjmy – 23 135 000,- Kč (dotace na kanalizaci a ČOV)
Výdaje – 23 096 000,- Kč (dotace na kanalizaci a ČOV)
Financování celkem - - 39 000,- Kč (vyšší příjmy)
899/14 – Odběr novin D-Test, roční předplatné 800 Kč.
900/14 – Žádost SDH Třtěno o příspěvek na Mikulášskou besídku ve výši 12 000 Kč.
ZO ukládá:
903/14 – pí. starostce a p. Vainertovi Zd. – oslovit další 2 firmy na předložení cen. nabídky na koordinaci prací
pro VŘ na projekt jako celku – rekonstrukce KD Třtěno
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Téma č. 1 – Kanalizace a ČOV
Výstavba kanalizace a ČOV byla zahájena v dubnu 2014 a nyní jsme s výstavbou kanalizace za více jak
polovinou všech prací včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV).
K 30.11.2014 proinvestováno - 30 396 070,66 Kč z toho příspěvek obce činí 5 146 753,99
Dotace celkem:

celkem

čerpáno

Obdržená dotace od SFŽP:

2 940 776,41

1 296 705,63

1 644 070,78

Obdržená dotace od MŽP:

58 815 528,24

22 043 995,96

36 771 532,28

Obdržená dotace od ÚK:

4 657 000,00

1 850 421,49

2 806 578,51

66 413 304,65

25 191 123,08

41 222 181,57

Celkem

zbývá

Gravitační kanalizace:
Chožov - 95% hotovo včetně veřejných částí domovních přípojek
chybí vybudovat kanalizaci u okálů – bude realizováno v 05 – 06/2015
Mnichovský Týnec – 60% hotovo včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Na výstavbě kanalizace se
bude pokračovat od 03/2015.
Na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes soukromý pozemek st.p.č. 15 – P.
Podpěra Vlastislav - dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení čerpací
stanice ČS2. Projednává se změna trasy gravitační kanalizace – nutné požádat o vydání
územního rozhodnutí /obec vyřizuje sama/.
Třtěno – práce budou zahájeny (pokud počasí v zimě dovolí) ve druhé polovině ledna 2015
Tlaková kanalizace:
Mnichovský Týnec – Třtěto – Chožov – položeno vše vyjma přechodu potoka, probíhá osazování stavební
části armaturních šachet. Vystrojování technologií bude prováděno v zimním období.
ČOV:
Pokračuje výstavba domku pro technické zázemí a do konce roku zbývá osazení vnějších výplní otvorů,
dokončení omítek a provedení střechy jak na provozním objektu tak i nádržemi. Terénní úpravy budou
provedeny na jaře 2015. Uvedení ČOV do zkušebního provozu se předpokládá v dubnu 2015
Přepojování domovních částí kanalizačních přípojek:
Upozorňujeme občany obce Chožov, že přepojování jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci bude
probíhat od dubna/června 2015. Každý vlastník nemovitosti bude písemně upozorněn na možnost
přepojení.
Objednaný materiál na domovní části kan.přípojek bude k dispozici na Obecním úřadu Chožov od 02/2015občané budou písemně vyzváni k odběru.
Děkuji touto cestou občanům za trpělivost a toleranci při výstavbě kanalizace. Naše obce jsou jedno velké
staveniště a konečné úpravy místních komunikací i zeleně budou probíhat cca 06 – 08/2015. Vydržme!!
Budujeme kanalizaci!!
Pokud máte jakékoliv připomínky k probíhající výstavbě kanalizace, problémy, postřehy nebo
třeba i rady – neváhejte se obrátit na starostku obce nebo na Vaše zastupitelé obce.
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INFORMACE K NOVÝM JÍZDNÍM ŘÁDŮM
Pozor – od 1. 1. 2015 se mění některé časy odjezdů autobusů (zjistěte si včas dobu odjezdu Vašeho
autobusu)
Kde lze získat informace o změnách?
Na tomto portálku oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje,
www.dopravauk.cz .
Kdo v oblasti Lovosice - Louny bude zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu?
Výběrové řízení vyhrála společnost BusLine a.s., která na níže uvedených linkách bude zajišťovat provoz do
roku 2024.
Proč se také mění současné linky a jízdní řády?
Součástí výběru nového dopravce bylo i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky
po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové
dopravě. Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale
také za volnočasovými aktivitami. Významná část spojů bude podporovat také možnost kombinace cesty
"jízdní kolo / autobus" prostřednictvím nástavců na kola na autobusech s kapacitou min. 6 kol. Nejedná se o
klasické cyklobusy, ale o spoje s rozšířenou službou prakticky po celý týden.
Bude zde možné využívat i jiné linky?
Každá dopravní oblast je vlastně jen dílkem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé
oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. Oblast
Lovosice - Louny je obsluhována i linkami z oblastí Dolní Poohří, Bílinsko a regionální železniční
dopravou. Jaké se bude platit jízdné?
Od 1.1.2015 se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který
cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se
zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet
například z Libčevsi do Bíliny i přesto, že se bude v Kozlech přestupovat.
Pravidelní cestující si pro změnu budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání
nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče.
Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta.

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Rok 2014 zvolna končí a zase je tu doba bilancování, hodnocení výsledků práce, doba účtování všeho druhu.
Ve srovnání s minulými roky byl ten letošní velmi náročný. V únoru 2014 byla podepsaná smlouva o dílo s
vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV“ – 1. SčV, a.s. Cena díla je v hodnotě
70,5 mil. Kč. V dubnu započaly práce na výstavbě kanalizace a ČOV, v historii obce největší investiční akci.
Z pohledu budoucnosti nám přinese zvýšení komfortu bydlení při respektování právních norem o likvidaci
odpadních vod.
V měsíci září se uskutečnily srazy rodáků obcí Mnichovský Týnec a Třtěna.
Další velmi významnou událostí roku 2014 byly - komunální volby. V zastupitelstvu obce je více jak polovina
nových členů. Věřím, že noví zastupitelé se budou rozhodovat odpovědně a ve prospěch Vás - občanů.
Veřejně chci poděkovat lidem, kteří jsou schopni ve svém volném čase rozdávat radost a pozitivní atmosféru.
Většinou jedinou odměnou jim je spokojenost druhých, slova pochvaly, rozzářené oči dětí a příjemný pocit ze
setkání. Zpravidla jsou duší zájmových spolků a organizací, které pro společenský život v obci mají
nezastupitelnou roli.
Komu patří poděkování?
TJ Sokol Chožov, za jejich dlouholetou práci s dětmi, fotbalistům - za reprezentaci obce Chožov, za pořádání
kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové kategorie.
Děkuji dobrovolníkům v obci Třtěno,
kde pod vedením p. Šárky Vainertové již třetím rokem úspěšně probíhá pro děti „kroužek šikovných ručiček“,
děkuji ženám, které s láskou a trpělivostí připravují dnes už tradiční jarní a vánoční trhy v kapličce ve Třtěně.
Velký dík! Přeji více hezkých chvil při vzájemném setkávání! Život se musí opravdu umět žít.
Samozřejmě děkuji všem spolupracovníkům na obecním úřadě, zastupitelům, členům výborů a komisí za
spolupráci.
Občanům, kteří pečují o veřejnou zeleň v okolí svého domu, uklízejí chodníky, patří také poděkování.

Ráda přivítám každého, kdo mne osobně navštíví s nápadem, připomínkou či jinou formou pomoci ke
zlepšení života v obci.
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PŘEHLED AKCÍ – TJ SOKOL CHOŽOV v roce 2014
1. Zimní turnaj v Postoloprtech na umělé trávě, který probíhal
Od 18.1. – 2.3.2014, celkem bylo 12 mužstev
2. Soutěž u nás na hřišti – Brännball v sobotu 5.4.2014 – 3družstva
3. Čarodějnice – průvod obcí + soutěž a opékání buřtíků na hřišti
Dne 30.4.2014
4. Oslavy Dětského dne 7.6.2014 – zúčastnilo se 75 dětí
Bylo 10 soutěžních disciplín, hasiči pěna, trampolína, skákací hrad
5. Víkendový pobyt v kempu Lubenec pro děti- 13.6.- 15.6.2014
Zúčastnilo se celkem 17 dětí + 5 dospělých
6. Sraz Týnců v Týnci nad Sázavou dne 21.6.2014- členové TJ Sokola
se zúčastnili soutěžního dne – pořádala Obec Chožov
7. Pouťová zábava a fotbalový turnaj – 5.7.2014
Zábavy se zúčastnilo 108 platících občanů – hrála kapela Náhoda,
8. Koštice – soutěž Mezi námi Obcemi dne 16.8.2014
Účastníci – 2 družstva ( 5 + 5) – p. Mašanská – Řežábek, Šilerová, Machart David, Vydrová Karolína
p. Koubková Marie- Stránská (střídání Beránková Erika), Beránek V.,
Červíčková Jana, Daďuková Míša
Celkem se této akce zúčastnilo 13 družstev – naše družstva se umístila
na 9. a 10. místě.
9. Loučení s létem sobota 30.8.2014 – stezka pro děti, malování na trička
- zúčastnilo se 31 dětí
10. Hallowen párty pro děti 28.10.2014 – soutěže pro děti v Pohostinství u Lípy za
Sladké odměny (soutěž o nejhezčí dýni a pět různých soutěží), od 17hodin se šel lampionový
Průvod obcí a na závěr děti (některé s rodiči) absolvovaly stezku odvahy kolem vrchu
a za odvahu dostaly všechny děti občerstvení a malý upomínkový předmět.
Zúčastnilo se 15 dětí.
11. První rozsvícení vánočního stromku 29.11.2014 - akce se uskutečnila s pomocí
Obecního úřadu Chožov – p. Otoupalové, bylo umožněno použít elektřinu na rozsvícení stromku
z obce, měli jsme zapůjčenou aparaturu na ozvučení – vystoupení a poslech vánočních koled.
12. Soutěž ve vybíjené a Sobota hrou – 29.11.2014 a 6.12.2014 – v každé z těchto
Soutěží se zúčastnilo 10 dětí z naší TJ a získaly i pěkné umístění 2. a 3. místo a v druhé
3. a 4. místo.
Na veškeré soutěže, kterých se naše děti zúčastnily, jezdí pod vedením p. Lenky Mašanské,
které pomáhá p. Anna Formánková.

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic nedokáže“

Nový zákon o odpadech

tříděním odpadu umožníte jeho další využití
Od ledna 2015 bude zajištění odděleného sběru biologického odpadu (a také kovového odpadu) povinností
obcí.
Naše babičky slovo ekologie nepoužívaly, aniž by kdy viděly barevné kontejnery na odpad – přesto každou
sklenici pečlivě vymyly a použily na kompoty. Skořápky od vajíček daly slepicím, tvrdý chleba králíkům a listí
na kompost. Jak hospodaříme s odpady my? Naučíme se vracet přírodě, co do ní patří? Nakoukněte někdy
do svých popelnic, zjistíte že cenných surovin, které by se měly vrátit do přírody, je tam pěkná hromada.
Biologicky rozložitelný odpad donedávna nikdo nepovažoval za odpad, ale za cenný materiál, zdroj výživy pro
půdu, záruku příští hojné úrody. Dnes biologický odpad odvážíme ve směsném odpadu na skládky či do
spalovny a nevratně ztrácíme užitečnou surovinu, která by zúrodnila naši zemědělskou půdu.
Změní náš přístup nový zákon o odpadech?
Otázkou likvidace biologického odpadu se budou zastupitelé zabývat a občané budou včas informováni o
možnostech likvidace biologického odpadu od r. 2015.
Při kontrole využívání kontejnerů na separovaný odpad neustále řešíme – nesešlápnuté PET lahve,
nerozložené obaly od elektroniky, grilů, domácí odpad v kontejneru na sklo apod. Obec hradí za odvoz
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separovaného odpadu měsíčně cca 15 tis. Kč. Je na každém občanovi, aby se v třídění odpadu choval
zodpovědně a ekonomicky.
Opět upozorňujeme občany na možnost odběru barevných igel.pytlů žluté a oranžové (zdarma) - na další
třídění plastů a tetra paků – informace o třídění úředních deskách a na - www.chozov.cz
Sběrové místo:
Mnich.Týnec – pod kulturním domem, Třtěno - u mléčnice (kapličky),
Chožov – bývalá mléčnice (u
rybníka).

Děkujeme všem občanům, kteří se nesníží k tomu, aby odpad vyhazovali v okolí našich vesnic.
Firma Marius Pedersen a.s., která pro obce Chožov smluvně zajišťuje sběr, využití a odstranění
komunálního odpadu od r. 2015 – navyšuje cenu služby cca o 30 Kč/ rok.
popelnice 80 l (nádoba vlastní) - vývoz 1 x 14 dnů (celoročně) - cena 1 076,- rok, 1x týdně – 1 650,- Kč
popelnice 80 l (nádoba cizí)
- vývoz 1 x 14 dnů (celoročně) – cena 1 194,-/rok, 1x týdně – 1 768,- Kč
popelnice 120 l (nádoba vlastní) - vývoz 1 x 14 dnů (celoročně) - cena 1 327,-/rok, 1x týdně – 2 152,- Kč
popelnice 120 l (nádoba cizí)
- vývoz 1 x 14 dnů (celoročně) – cena 1 458,-/rok, 1x týdně – 2 283,- Kč
pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad - 62,- Kč
pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad - 35,- Kč
Cena služby za odvoz a likvidaci komunálního odpadu je splatná do 31.3.2015
Upozornění majitelům psů:
Pro všechny majitele psů platí obecně závazná vyhláška - č.1/2011 o místním poplatku ze psů.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
Ze psa
100,- Kč (za prvního) 150,- Kč (za druhého a každého dalšího) – 50% sleva pro osoby, které
požívají invalidní, starobní, vdovský důchod, který je jediným zdrojem příjmů.
Poplatek je splatný do 31.3.2015
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Ze společenské kroniky:
Významné životní výročí v 2. pololetí 2014 oslavili tito naši spoluobčané:
60 let:
Ivana Chvojková
Jarmila Venušová
Růžena Poborská
Ilona Hudečková
Jaroslav Venuš
Miroslav Hasenöhrl
Miloš Chvojka
Vojtěch Benda
65 let:
Eva Mikulcová
Josef Cach

Všem jubilantům přejeme k životnímu výročí hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.
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Otevírací doba místní knihovny
Obecní úřad Chožov – každý pátek 16:00 – 18:00 hod.
Část knih se pravidelně čtvrtletně obměňuje, je možné zapůjčit si týdeník – Květy, Tina a nově d
Test - každý měsíc časopis plný testů a rad pro spotřebitele.
Na Obecním úřadu Chožov – je možné zakoupit digitalizované Kroniky obce Chožova I. a. II. díl,
Třtěna a Letopisy Mnichovského Týnce - cena 50,- Kč/ks.
Otevírací doba České pošty- Partner - Chožov:
Po – Pá – 8:00 – 9:00 hod. 15:00 – 17:00 hod.
Po tel. domluvě možno i mimo otevírací dobu
Kadeřnictví v Chožově čp. 71 (bývalá škola) – dámské, pánské, děti - po rekonstrukci opět
otevřeno - otevírací doba – po tel. domluvě –

tel.č. 739 314 854

Kontejner na domácí textil, obuv a hračky je umístěn u čp. 123 Chožov (stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad – dole v zatáčce u autobusové zastávky)
Odvoz nepotřebných elektrospotřebičů – na oznámení na Obecní úřad Vám nepotřebný
elektrospotřebič odvezeme (např. lednice, mrazáky, televize – za podmínky kompletního spotřebiče s
motorem, televize včetně příslušenství).
Církev československo husitská v Chožově - srdečně zve všechny občany na půlnoční mši, která
se koná dne: 24.12.20124 od 22 hodin.

S přáním požehnaného adventu
Barbara Bláhová

Obecní úřad bude dne 31.12.2014 (středa) - uzavřen – čerpání řádné dovolené.

Vážení občané, jménem zastupitelů obce Chožov i jménem svým vám přeji
krásné Vánoce, do nového roku 2015 hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho
spokojenosti.

Miroslava Otoupalová, v.r.
starostka obce
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