Košetický
zpravodaj

č. 1/2020 duben 2020

Milí čtenáři,
v úvodu dnešního povídání vám předložím malou hádanku. Pečlivě si přečtěte text
v uvozovkách a pak určete, kdy byl tento
text zveřejněn. Dávejte pozor:
„Tak už se dostala i k nám, sice s jistým
zpožděním a zatím jen poskrovnu, ale
ani v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali
za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit
nemocným, zdravým a zejména těm, kdo
se chřipky bojí, několik ne sice odborných,
ale dobře míněných rad…
1. Jakmile poznáte, že vám je nějak divně,
a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně
nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod
nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku.
Každý, kdo si svým bližním naříká, že má
chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto,
že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku
nebo rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou knihu
a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.
3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům,
že je to chřipka. Zbytečně tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě
kašel nebo rýmu nemají a bojí
se skoro dýchat, aby nevdechli
nějakého toho Pfeipfrova bacila nebo jaký neřád. Čím míň se
bude o chřipce povídat, tím
dřív přejde – už z nedostatku
veřejného zájmu…“
Tak co myslíte, jak starý či
mladý je tento text a kdo je
jeho autorem? Nechci nikterak podceňovat vaše znalosti,
ale tomuto fejetonu je bezmála
devadesát let a jeho autorem
je geniální Karel Čapek. Vykreslil situaci poněkud odlišnou
od té dnešní/ byl pamětníkem
Španělské chřipky/, ale některé
rady jsou v jeho podání opravdu nadčasové. Všechny druhy
chřipky jsou koronaviry/ ptala
jsem se odborníka, to nemám

ze své hlavy/, ale každý z těchto virů má
svá specifika. Proto je tak těžké reagovat
nějak frontálně.
Víte, když je situace ve společnosti nelehká, když se lidé opravdu bojí vyjít na ulici,
nemohou se potkávat a promluvit si spolu,
když máme všichni strach z nákazy a nejistého výsledku léčení, když stále narážíme
na lhostejnost, nesolidaritu, ba dokonce sobectví a přímou snahu obohatit se
na úkor nás všech a našich problémů /
viz sklady utajených roušek a respirátorů/, když po sobě nedůvěřivě pokukujeme a říkáme si,: „ Ha, ten vypadá divně,
proč není doma, prská a smrká nad košíky
s pečivem a chlebem“, když vidíte všechny
ty obětavé příslušníky, zdravotníky, celníky
a hasiče, jak si nechávají kašlat a plivat do
obličeje s bojovým pokřikem: mám koronavirus, když nějaký magor rozhlašuje, že
je nakažený a že olizuje pečivo v supermarketech, tak co si jiného počít, než
vzít v potaz jednu skvělou stránku české
povahy a hledat v této nelehké době alespoň trochu veselou stránku. A věřte, že
na internetu vtipů na téma koronavirus

a jeho důsledky koluje dost a dost. V tom
jsme jedineční, vidíme veselí i tam, kde
ho snad ani hledat nejde. Samozřejmě,
že se také bojím, do práce jezdím do
krajského města, kde je větší koncentrace lidí, snažíme se plnit všechna nařízení
a nenechat na holičkách lidi, kteří potřebují opravy, aby mohli také sami fungovat
a starat se o sebe i nejbližší. Zkrátka člověk
nikdy neví. Všichni, kdo dnes chodíte do
práce a držíte tuhle společnost v chodu,
a to především na těch nejvypjatějších
pozicích, ale také všichni pekaři a kuchaři
a skláři a prodavači a truhláři a potravináři
a mlékaři a řezníci a krejčí a pošťáci a úředníci a a a a a a zkrátka všichni a všechny/
pozor, dámy naprosto nevylučuji, kde by
bez nás tahle společnost byla, že/, jste
pro mě hrdinkami a hrdiny. Bez výjimky.
Děkuji vám všem za sebe i své blízké. Brzy
budou Velikonoce, mnoho lidí si plánovalo setkání s rodinou, výlety a dovolené
v cizině nebo doma. Asi to letos nebude
možné. Ale jestliže to pomůže a jestliže se
nákaza zpomalí, bude to jen malá oběť pro
dobro nás všech. Nechci ani poučovat ani
moralizovat, také bych chtěla být na narozeninách svého
vnuka, ale nepojedu, protože
se bojím, abych jim tam něco
nepřivezla nebo odtud něco
neodvezla. Zjistila jsem totiž,
že není problém zbavit se
velkých nájemníků, ale daleko horší je skoncovat s těmi
neviditelnými. Možná, že doba
Velikonoc nám přinese chvíle k zamyšlení a sebereflexi.
Přeji Vám především zdraví,
hodně zdraví, mraky zdraví,
haldy zdraví, všechno nejlepší,
hodně trpělivosti a také lásky,
spokojenosti, radosti a velmi
zaslouženého klidu. Možná to
nebude tentokrát o dobrotách
na stole a o zábavě, ale hlavně
když to všechno bude o lepší
budoucnosti.
Jana Pilná

Závěrečný účet obce
V loňském roce se nám podařilo získat několik dotací, které nám výrazně upravily výši příjmů, ale i výdajů. Připojujeme přehlednou
tabulku. V minulém roce jsme šetřili na plánované investice, se kterými jsme v letošním roce počítali. Proto jsme odložili na termínovaný vklad 8 mil. Kč, které vyzvedneme v letošním květnu a použijeme na úhradu určité části letošních nákladů
Schválený Závěrečný účet Obce Košetice za rok 2019
/§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2019

Plnění k 31. 12. 2019
Třída 1 – daňové příjmy

k 31. 12. 2018

13.942.242,06 Kč

69,48 %

Třída 2 – Nedaňové příjmy

826.440,89 Kč

4,12 %

Třída 3 – kapitálové příjmy

1.077.080,00 Kč

5,37 %

Třída 4 – přijaté transfery

4.219.468,00 Kč

21,03 %

20.065.230,95 Kč

100.00 %

Příjmy celkem:
Třída 5 – běžné výdaje

4.186.590,75 Kč

28,23 %

14.832.317,25 Kč

100,00 %

dlouhodobý hmotný
028 Drobný
majetek

Termínovaný vklad

8.000.000,00 Kč

Splátka úvěrů

- 511.824,00 Kč
- 5.232.913,70 Kč

4111

Volby do parlamentu EU

4112

Výkon státní správy

298.900,00 Kč

4116

Hasiči činnost SDH

67.474,00 Kč

4116

Šablony MŠMT

4122

Jak předcházet odpadům

76.000,00 Kč

4122

Hasiči akceschopnost

30.000,00 Kč

4122

Spec. vzděl. potřeby ZŠ

55.581,00 Kč

4129

Neinvestiční přísp. Mikroregionáda

4222

Dopravní automobil hasiči

4222

Autobusové zastávky

4222

Bezpečně po přechodech

108.857,00 Kč

4222

Bezpečná silnice chodníky

127.000,00 Kč

23.046,00 Kč

0,00 Kč

826.156,60 Kč

790.000,60 Kč

3.127.071,78 Kč

3.148.902,53 Kč

75.547.418,74 Kč

74.364.324,23 Kč

4.144.380,85 Kč

4.335.921,01 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2.017.992,50 Kč

2.017.992,50 Kč

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 17. 10. 2019
jako dílčí přezkoumání a dne 6. 2. 2019 jako konečné, v závěru
zprávy bylo konstatováno, že při přezkoumání hospodaření Obce
Košetice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Účetní a finanční výkazy za rok 2019 jsou k nahlédnutí na OÚ.
Sestavil/a: Votápková Karolína,
hlavní účetní obce, správce rozpočtu
Schváleno v ZO dne: 5. 3. 2020 č. j. 17/5/2020

10.000,00 Kč
300.000,00 Kč
73.040,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Košetice, příspěvková organizace
Náklady celkem

22.977.297,65 Kč

Výnosy celkem

22.978.850,06 Kč

Z toho
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0,00 Kč

1.394.153,00 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace zřízená obcí 2019

Výsledek hospodaření

dlouhodobý fin.
069 Ostatní
majetek

k 31. 12. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Dotace 2019

Od min.školství

021 Stavby

71,77 %

3.278.910,30 Kč

Neinv. příspěvek od obce

031 Pozemky

10.645.726,50 Kč

Změna stavu krát.prostř

Třída 8 – financování

drobný dlouh.
019 Ostatní
nehm. majetek

022 Samostatné movité věci

Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem:

dlouhodobý
018 Drobný
nehmotný majetek

1.695.644,00 Kč
21.283.206,06 Kč
1.552,41 Kč

Rozpočet roku 2020
Letošní rok je zcela jiný než byly ty předchozí. Vidíme to sami
všude okolo. Ministryně financí nás ujišťuje, že vše mají pod kontrolou a schodek rozpočtu bude „jen“ 200 miliard Kč, že se snaží
o udržení chodu ekonomiky. Doufejme, že se to vládě podaří,
protože v jiném případě bychom to pocítili všichni. Jsem ráda, že
zatím v našem nejbližším okolí není žádný člověk nakažený koronavirem. Finanční chod obce je ale velkým podílem navázán na
státní rozpočet. A jestliže se nenaplní státní kasa, pak i ta obecní
bude chudá.
Zastupitelstvo obce schválilo, před vyhlášením nouzového stavu,
rozpočet obce na rok 2020. Nyní se ovšem musíme chovat velice
opatrně a vážit, které investice si můžeme dovolit a které ne. Dnes
již je zřejmé, že níže uvedené příjmy se nám nepodaří naplnit a jen
čas ukáže, jakou ztrátu zaznamenáme.

1/2020

Přesto:

Nedaňové příjmy

Zahajujeme investiční práce na úpravě prostranství před Jednotou a „uliček“. Stavební firma by měla nastoupit 14. 4. 2020.
• máme vyhlášeno výběrové řízení na zainvestování osmi stavebních parcel v lokalitě Nad Kachlířkou
• musíme rozjet stavbu odborných učeben v základní škole
• vyhlašujeme výběrové řízení na tepelná čerpadla a úpravnu
kotelny rovněž základní škole
Mezi další investice a ne nezapomenutelné patří:
• rekonstrukce kanalizace „přes pozemky pana Janouška a pana
Bloudka“
• využití „Červenkovy“ rozestavěné stavby, kterou v loňském roce
obec odkoupila
• výstavba Hádeckého rybníka pod školou
další drobné investice.

Pronájem polí
Prodej druh. Surovin
Voda
Neinvestiční dar – ČOV

údaje v tis. Kč

2019

Skutečnost
2019

Rozpočet
roku
2020

2 800,00

3 195,10

3 100,00

Daň z příjmu fyzických osob ze
65,00

87,30

80,00

210,00

294,54

250,00

Daň z příjmu právnických osob

2 300,00

2 742,99

2 600,00

Daň z příjmu práv. osob – obec

60,00

51,11

50,00

5 000,00

6 173,50

6 000,00

2,60

2,57

2,60

452,00

450,69

464,13

21,00

21,64

27,80

Daň z příjmu fyz. osob – kap. Výnosy

Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Popl.za odstr.kom. odpadu
Poplatky ze psů

35,00

39,56

35,00

7,27

7,27

10,00

139,00

0,00

1,50

1,18

1,50

Příjmy z poskytování služeb a výrobků –
ubytování, Kolem dokola, divadlo

6,30

75,45

50,00

4,00

2,45

2,00

48,00

50,00

20,00

Dary – Kolem dokola

0,00

5,00

0,00

přijaté náhrady

1,00

2,00

1,00

Ost. tělových. činnost

30,00

5,02

29,00

přepl. elektřina hřiště

6,50

0,00

0,00

Zájmová činnost a rekreace (ČSŽ)

1,00

1,25

1,00

18,00

10,93

18,00

Prodej knih, mincí DVD
Příjmy z pronájmu nemov. – restaurace, sál

5,30

6,37

0,00

167,10

167,12

242,89

Přijaté náhrady – dveře v bytovce

0,00

0,80

2,40

Přeplatek elektřiny veř. osvětlení

0,00

3,55

0,00

Příjmy z pronájmu

Pohřebnictví

Daň z příjmu fyzických osob ze

samostatné výdělečné činnosti

4,10

139,00

Příjmy z poskytování služeb – el. energie

Daňové příjmy
závislé činnosti

26,60

0,00

Bytové hopodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2020
Rozpočet
roku

26,59

0,00

Místní knihovny

Investnční dar – nádrž ČOV

elektřina – Zdravotní středisko

Název

26,60

8,80

13,20

18,80

90,00

86,82

60,00

0,00

1,30

0,00

Pronájem pozemků – Zeo trade

10,00

10,00

10,00

Pronájem nebyt. prostor

31,20

37,20

43,20

6,80

0,00

0,00

26,70

479,08

65,00

Přijaté dary- ČEZ traktor

0,00

450,00

0,00

Prodej popelnic

5,00

4,30

5,00

Ekokom, Asekol

100,00

135,89

140,00

0,00

0,00

63,00

10,00

38,45

10,00

Neinvestiční dar – Florián

0,00

25,00

0,00

Přepl. El. en. – hasičárna

9,60

0,00

0,00

Prodej auta – Avie, Felicie

8,00

9,00

0,00

Příjmy z poskytování služeb nájem poz.
Internet
Věcné břemeno

Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady –
přeplatek el. ener.
Příjem z prodeje pozemků – Jíša

Poplatky za užívání veřejného

Sompo

prostranství

Pož. ochrana – příjmy z poskyt. Služeb –
doprava vody, voda

1,50

1,05

1,00

Správní a soudní poplatky

20,00

23,80

20,00

Daň z hazardních her

40,00

73,63

40,00

0,00

0,37

0,00

750,00

823,96

800,00

Daň z nabytí nem. majetku – vratka

0,00

0,00

1,50

Činnost místní správy – vedení účet., inzerát,
kopírování

12,00

12,45

13,00

Splátky půjčky – Via Rustica

0,00

50,00

0,00

Příjmy z prodeje zboží – 650 let, pohlednice

0,50

0,41

0,50

Příjmy z úroků

2,00

6,89

6,50

Převody z rozpočtových účtů

0,00

1 655,42

1 700,00

Zrušený odvod z haz. her apod.
Daň z nemovitostí

Neinv. dotace ze SR – volby
Neinvestič. dotace ze SR
Ostat. neinv. dotace ze SR – Šablony+ SDH

0,00

23,05

0,00

298,90

298,90

252,70

0,00

1 461,63

0,00

Převody z minulých let

0,00

Celkem

Neinv. př. dot. od krajů – Akceschopnost,
kompostéry, vzděl potřeby ZŠ

76,00

161,58

Ostat. NI příspěvky – dar Mikroregionáda

0,00

10,00

Inv. Příspěvky od krajů – has. Auto, přechody,
aut. Zastávky, chodníky

0,00

608,90

0,00

Tepelné čerpadla – ZŠ

0,00

0,00

6 516,18

482,29

608,90

59,43

12 579,29 16 556,29

20 265,34

Bezpečná silnice, bezpečně po přechodech
Celkem

Úhrn příjmů

0,00

0,00

10 000,00

817,17

3 508,94

12 578,49

13 396,46 20 065,23

32 843,83

půjčka
Úvěr Kozlův dvůr +ZŠ

Příjmy celkem

-511,82

-511,82

-511,82

12 884,64 19 553,41

32 332,01
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Obec Košetice
Schválený rozpočet výdajů na rok 2020
Název
Rozpočet Skutečnost
r. 2019
r. 2019
Lesní hospodářství
118,00
51,67
Úhrn skupiny 1
118,00
51,67
Silnice
3 184,64
128,72
Ostatní záležitosti poz. kom.
1 593,50
683,47
veř. doprava – autob. zastávky
0,00
6,03
Odváď. a čišť odp. vod
224,20
84,98
Úhrn skupiny 2
5 002,34
903,20
Právní subjekt – ZŠ
1 865,20
3 876,96
Místní knihovna
105,00
90,48
Ostatní záležitosti kultury
172,30
263,08
Církve
15,00
0,00
Rozhlas
13,00
41,86
Zpravodaj
0,00
41,13
Dárkové bal., SPOZ
65,00
68,95
Tělovýchova- kabiny dět. hřiště
530,00
821,87
Zájmové spolky
16,50
1,35
Zdravotnické zařízení
26,00
25,98
Bytové hospodářství
556,00
313,95
Veřejné osvětlení
238,50
410,63
Pohřebnictví
87,50
79,83
Komunální služby
286,40
2 110,06
Sběr a svoz kom. odpadu, skládka
612,90
657,27
Ekokom
100,00
142,99
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
478,50
435,28
Úhrn skupiny 3
5 167,80
9 381,65
Požární ochrana
222,10
301,44
Úhrn skupiny 5
222,10
301,44
Zastupitelské orgány
860,00
885,31
Volby – do EP
0,00
23,05
Všeobecná veř. správa a služby
1 392,40
1 499,20
Bankovní poplatky, úroky
10,00
6,88
Pojistné
52,00
73,39
Převod z mezi účty
1 655,42
Platby daní a poplatků
60,00
51,11
Úhrn skupiny 6
2 374,40
4 194,35
Úhrn výdajů

12 884,64

14 832,32

Rozpočet
r. 2020
200,00
200,00
4 043,00
85,00
120,00
4 248,00
11 905,00
54,00
274,00
15,00
18,00
41,90
69,00
539,20
16,60
27,20
43,40
385,00
102,00
8 336,00
582,90
203,00
536,20
23 148,40
234,50
234,50
967,50
0,00
1 699,61
10,00
74,00
1 700,00
50,00
4 501,11
32 332,01

A znova ty odpady
Oznamujeme občanům, že v letošním roce bude kontejner na
velkoobjemový odpad umístěn, z důvodu začínajících prací před
prodejnou Jednoty, na zpevněné ploše za restaurací Kozlův
dvůr naproti kapličce sv. Anny. Kontejner zde bude přistaven od
14. 4. 2020 do 21. 4. 2020 a bude se průběžně vyvážet. Znovu
apelujeme na všechny občany, aby dodržovali množství a druh
odpadu, který může být do kontejnerů ukládán. Jedná se o velkoobjemový odpad, který jinam nemůžete umístit. (lina, koberce,
sedačky…), rozhodně sem nepatří elektro šrot, sklo, plast, směsný
odpad, pneumatiky, biologický odpad apod… Místo bude monitorováno skrytými kamerami a hříšníci budou pokutováni.
Stejný problém se nám v poslední době objevuje i u kontejnerových stání za Jednotou. Také zde odkládají občané odpad
mimo kontejnery na asfaltovou plochu a čekají, že to za ně budou
zaměstnanci obce uklízet. Rovněž toto místo je již monitorováno
a upozorňujme všechny, že nepravosti budou trestány předvoláním na OÚ Košetice a pokutovány.
Během velikonočních a květnových svátků bude komunální
odpad svážen jako obvykle v pátek v časných ranních hodinách.
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Co nového ve škole?
Neučíme… Nebo lépe řečeno, neučíme tak jak bychom si představovali. Karanténa nám práci velmi omezuje a nebude lehké se
s výpadkem vypořádat. V době, kdy tento příspěvek píšu, jsme
na začátku. Je předčasné dělat závěry. Věřím, že se s danou situací vypořádáme dobře a už nezbývá nic jiného, než si přát rychlý
návrat k normálu.
Jinak škola žila svým poklidným životem, žáci byli skvělí ve vědomostních soutěžích a jen škoda, že se další ruší a krajská kola
nás asi minou úplně. Máme 1. místo v okresním kole Dějepisné
olympiády, 1.místa v okresním kole Konverzace v anglickém jazyce u starších i mladších žáků, 2. místo Konverzace v německém
jazyce u mladších žáků a 3. místo v Matematické olympiádě v 5.
třídě. Děkujeme žákům i vyučujícím za vzornou reprezentaci školy.
Počítáme s tím, že klidné období skončí nástupem stavebních
prací. Promýšlíme organizaci výuky ve škole a doufáme, že stavbu
nic neohrozí! Tepelná čerpadla by neměla být náročná z hlediska provozu školy, ale nástavba odborných učeben náročná jistě
bude. A zase nám nezbývá než věřit, že štěstí přeje připraveným a vše proběhne hladce a ke spokojenosti všech. Jistě bude
zapotřebí trpělivost a tolerance a o to bych chtěl požádat rodiče
a žáky naší školy. Uděláme vše pro to, aby zásah do výuky byl co
nejmenší.
Přeji vám klidné dny, pevné zdraví a nezbytný kus štěstí.
Mgr. Jaroslav Skolek

Mateřská škola
V minulém článku jsme informovali o tom, jak děti prožily v mateřské škole podzimní období. Všichni jsme doufali, že si užijeme
zimu se všemi zimními radovánky, které k tomuto ročnímu období
patří. Bohužel nám počasí ukázalo svoji odvrácenou tvář a zimní
období proběhlo tak, jak proběhlo. Těch několika málo sněhových nadílek jsme se snažili s dětmi hned využít – stavěli jsme
sněhuláky, či jsme sjížděli kopeček na nových sáňkovacích lopatách, které na děti čekaly pod vánočním stromečkem.
Ve třídě Kapiček připravily pro děti paní učitelky tato témata – Já
a moje maminka, máme rádi tatínka (děti si povídaly, kde bydlí
a jak se jmenují členové jejich rodiny), Naše školka veliká má
v každém okně čertíka (děti si vyrobily čertíky), Vánoce, Vánoce,
to jsou pěkné svátky (děti se seznámily s vánočními tradicemi,
pekly perníčky, tvořily přáníčka pro rodiče), My Tři králové jdeme
k vám (děti si zahrály příběh o třech králích), Zvířátka teď starost
mají, jak potravu obstarají (děti se seznamovaly s tím, co dělají
zvířátka v zimě, jak jim můžeme pomoci, vyráběly lišku v noře),
Kluci, holky, snížek láká, postavíme sněhuláka (děti si povídaly
o zimních sportech), Zdravě jím a zdravě spím, ničeho se nebojím (děti získávaly nové znalosti o tom, jak mohou předcházet
nemocem, učily se básničku Polámal se mraveneček), Milý pane
Karnevale, račte dále, račte dále (děti si vyrobily klauna), Pohádko, pohádko, poleť k nám (činnosti a hry pro děti byly motivované
pohádkami – O Koblížkovi a Perníkovou chaloupkou, děti si upekly s paní učitelkou perníčky).
Ve třídě Hvězdiček byla témata pro děti i nadále motivovaná
dětskými knihami. V prosinci to byly knihy O čertovi a Andělské pohádky ze starého mlýna – děti spolu s čertem Florimónem
zachránily němou kominici Tradamilu, stavěly komíny z plechovek
či upekly z kynutého těsta velkého čerta). V lednu děti poznávaly
zeměkouli a její obyvatele s knihou o Snožroutkovi a s medvídkem
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Padym se vydaly na severní pól a seznámily se nejen s jeho zvířecími obyvateli,
ale i s tím, že být jiný, není nic špatného.
V únoru dětem dělala společnost kniha
Brumla a Remcík: Nečekané přátelství, se
kterou se děti učily, že být s někým kamarád je lepší, než mu dělat naschvály. Na
přelomu února a března děti zjistily, že
pohádka O kůzlátkách se může v jednotlivých knížkách dosti lišit – četli jsme
a porovnávali jsme různé verze – někde
byla kůzlátka tři, někde jich bylo pět, jinde
sedm, některá kůzlátka poslechla maminku, jiná ne, v některé pohádce šel vlk za
kovářem či mlynářem a pekařem, v jiné
se schoval do ovčí kůže, udělal si bradku
z chmýří pampelišek nebo dokonce spolkl
křídu. Cíl byl však jediný – naučit děti, jak
mluvit s cizími lidmi a jaké nebezpečí je
čeká, když otevřou někomu cizímu. Všechna témata byla samozřejmě doprovázena
pohybovými hrami, cvičením, tvořením či
dramatizací.
Ve třídě Sluníček se děti společně s paní
učitelkami věnovaly těmto tématům: Mikulášská tradice láká děti nejvíce (děti se
učily písničku Pro čertíka), Těšíme se na
Vánoce, na nejkrásnější svátky v roce (děti
plnily na interaktivní tabuli úkoly s vánoční tématikou), Čekání na vánočního andělíčka (děti tvořily vánoční strom z PET
lahví), Začal leden, nový rok, co nás čeká
tento rok – tříkrálový čas (děti se dozvěděly, co je to myrha, kadidlo a zlato). Zimní
den a noc (děti se učily, jaké máme denní
doby, jaká jsou roční období), Povídej mi
o vesmíru (děti si prohlédly model sluneční soustavy, seznamovaly se s tím, co je to
souhvězdí), Poletíme do vesmíru (pohybové aktivity dětí byly zaměřené na „výcvik
kosmonautů“), Kosmonaut, to je pán, létá
až ke hvězdám (děti společně vytvářely
raketu z krabic a skládaly kosmické rakety
z geometrických tvarů), Pohádky z vesmíru (děti plnily úkoly spojené s výcvikem
kosmonauta, aby mohly odletět do vesmíru), Pojďte rychle všichni dál, máme tady
masopust a karneval (děti vytvářely hýbacího klauna), Od pondělí do pátku, říkáme
si pohádku (činnosti dětí byly motivované
pohádkou O Koblížkovi, kterého si děti
nakonec s pomocí paní učitelek opravdu
usmažily).
I během zimního období čekala na děti
v mateřské škole řada vzdělávacích programů a doprovodných aktivit. V prosinci zavítalo za dětmi Mobilní planetárium s filmem
Polaris a povídaly si o zimě se skřítkem
Zmrzlíčkem, každá třída si připravila pro
děti Čertoandělské hrátky, na děti nezapomněl ani Mikuláš, který jim přišel nadělit dárky, ani Ježíšek, který jim přichystal
při vánoční besídce dárky pod stromeček.
V lednu se děti zúčastnily v rámci projektu Hrátky zdravé 5 programu Lednice
Zdravé 5 o správném stravování, Divadlo
Šeherezáda jim zahrálo pohádku O tučňákovi a paní Kuncová přiblížila dětem život
netopýra při programu Netopýr, skrytý
pán noci. V únoru jsme přivítali v mateřské
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škole pana Hladíka s muzikoterapeutickým programem Léčivá
pohádka o princezně, která nic neslyšela (děti si poslechly netradiční hudební nástroje – sitár, djangar pan, tibetské mísy, didgeridoo aj.) Při environmentálním programu Poznávejme zvířátka
děti naživo viděly dravce a sovy – např. výra velkého či výrečka
malého. Ve školce byl také připraven v únoru karneval pro všechny třídy. V březnu za dětmi s programem Zábavná první pomoc
přijel záchranář z Příbrami. Třída Hvězdiček se zúčastnila besedy
s knížkou Kniholap v Dětském oddělení Knihovny Pelhřimov.
V současné době si užijme to, co máme – a je to na prvním místě
rodina.
Libuše Kremsová, DiS.
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Činnost SDH Košetice
prosinec 2019 /
/ březen 2020
Dne 11. 12. jsme pomáhali Obecnímu úřadu
se Setkáním seniorů obce Košetice v sále
hasičské zbrojnice. Naši členové zajišťovali
občerstvení a prezentovali jsme činnost SDH
a jednotky SDHo za rok 2019.
Dne 13. 12. proběhla výroční valná hromada SDH. Letošní valná hromada SDH byla
tzv. volební, protože dle stanov SH ČMS se
každých 5 let volí výbor SDH. Volby proběhly bez problémů
a návrh na obsazení výboru SDH byl přijat. Zvolený výbor bude ve
složení (viz seznam), pracovat v období 2020 – 2025. Chtěl bych
poděkovat minulému výboru SDH za odvedenou práci a nově
zvolenému výboru bych rád popřál hodně sil a úspěchů.
Dne 17. 1. jsme uspořádali TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL ve společenském sále Agropodniku Košetice, a. s. K tanci a poslechu hrála
kapela FONTÁNA LIVE a samozřejmostí byla i tombola. Děkujeme
všem, kteří se na bál přišli pobavit. Samozřejmě velké poděkování
patří všem partnerům, kteří přispěli cenami do tomboly, a všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu bálu.
Dne 29. 2. jsme uspořádali od 13 hod. MASOPUSTNÍ PRŮVOD
ULICEMI KOŠETIC. Masek se letos sešlo opět hojné množství.
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K veselení nám u Jednoty a celý průvod hrála Křelovická kapela.
Po předání vlády nad obcí od starostky obce a společné fotce
vyrazil průvod masek do ulic. Večer pak pokračovala veselice
v hasičské zbrojnici, kde hrála místní kapela K3. Rádi bychom
poděkovali Obci Košetice za zapůjčení traktorů a podporu
masopustu, dále bychom chtěli poděkovat AP Košetice, a. s. za
zapůjčení MARÍNY a uvaření polévky pro masky.
Dne 13. 3. se měl uspořádat společně s Okresní odbornou radou
Prevence při OSH Pelhřimov a okrskem č. 11 – Košetice v hasičské zbrojnici Košetice seminář Preventistů SH ČMS, ale z důvodu opatření proti koronaviru byl tento seminář zrušen. Náhradní
termín zatím není určen.

Nyní bych Vás seznámil s akcemi, které nás čekají.

Dne 30. 5. proběhne okrsková soutěž okrsku č. 11 – Košetice
v Babicích.
Všechny aktuality, informace a fotky najdete na našem webu:
www.sdhkosetice.estranky.cz, nebo na facebooku: SDH- Košetice
Chtěl bych poděkovat všem členům SDH za odvedenou práci
v tomto období a partnerům za podporu našeho sboru.
Za SDH Košetice
Tomáš Smetana, DiS. náměstek starosty SDH
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Činnost jednotky SDHo Košetice prosinec
2019 / březen 2020
V roce 2019 naše jednotka SDHo zasahovala celkem u 40
událostí – 20 technických pomocí (nejvíce spadlé stromy, likvidace nebezpečného hmyzu a dovoz vody), 14x požár, 6x ZOČ –
zpráva o činnosti (mytí fasády na OÚ, dovoz vody do vodojemu
a požární asistence při pálení čarodějnic). Posledním výjezdem
roku 2019 byla pomoc ZZS s transportem pacienta do vozidla ZZS
dne 29. 12. v 9:02.

Výjezdová činnost v roce 2020:

13. 1.–8:48:06
Technická pomoc (Tlakování kanalizace u hospody),

10. 2.–6:27:03
Technická pomoc – spadlý stromu Košetice – Orkán SABINA,
10. 2.–14:38:23
Technická pomoc – spadlý strom na komunikaci č. 112,
10. 2.–15:55:33
Technická pomoc – spadlý strom na komunikaci č. 112,

23. 2.–17:56:31
Technická pomoc – strom na komunikaci Buřenice – Kramolín –
Orkán JULIE,
23. 2.–22:59:47
Technická pomoc – strom na komunikaci Košetice – Buřenice,
24. 2.–6:10:05
Technická pomoc – spadlý strom na komunikaci
Buřenice – Kramolín,

24. 2.–6:47:06
Technická pomoc – spadlý strom na komunikaci Kramolín
– Blažnov,
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26. 2.–14:55:40
Technická pomoc – spadlý strom na svodidla směr Křelovice,
14. 3.–19:00:53
Požár lesa Senožaty – PLANÝ POLACH – nenahlášené pálení.
K dnešnímu dni máme tedy celkem 10 výjezdů.
Jednotka SDHo při orkánu SABINA držela pohotovost na vlastní
stanici od příjezdu z prvního výjezdu – 7:00 do 18 hod. Při orkánu JULIE se pohotovost nedržela.
V důsledku orkánu SABINA bylo celkem na území ČR více jak
5000 událostí (v Kraji Vysočina 516 událostí) a při orkánu JULIE
bylo v ČR více jak 1780 událostí (v Kraji Vysočina 280 událostí)
Na konci roku 2019 obdržela jednotka SDHo dotaci od Lesů ČR,
které zastupuje spolek Svatý Florián ve výši 25 000 Kč. Jednotka
z dotace nakoupila 4 zásahové hadice „D“, 1 turbo proudnici „D“,
rozdělovač C–DCD a hasicí zádový vak o objemu 20 l.
Děkujeme tímto Lesům ČR a spolku Svatý Florián za poskytnutou
dotaci.
Jak ohlásit pálení klestí na Krajské operační středisko HZS Kraje
Vysočina?
Jde to dvěma způsoby:
1) přes internet: https://paleni.izscr.cz – zde vyplníte formulář
a potvrdíte,
2) telefonicky na KOPIS HZS – 950 270 200.
Chtěl bych poděkovat všem členům JSDHo za jejich práci.
Za JSDHo Košetice
Tomáš Smetana, DiS.
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Sokol Košetice
Po skončení podzimní části sezóny následovala u jednotlivých týmů dokopná
a taktéž proběhla koncem listopadu výroční valná hromada klubu, na které se hodnotily nejen výsledky jednotlivých týmů, ale
rovněž se řešily záležitosti organizační.
Koncem prosince jsme pak uspořádali
v restauraci Kozlův dvůr již tradiční a zjevně stále populárnější vánoční zábavu se
skupinou Ursus.
Po krátké pauze se pak začátkem ledna
opět rozeběhl kolotoč tréninků případně
doplněných o přípravné zápasy či turnaje.
Současně pokračujeme ve stavbě kabin,
přičemž práce v interiérech již finišují.
Aktuálně jsme se proto na brigádách více
zaměřovali i na zvelebování přilehlých
ploch se stavbou sousedících, opravu oplocení apod. Jak již bylo zmiňováno dříve, rádi bychom měli vše hotovo
nejpozději na košetickou pouť.
Začátkem března pak proběhlo společné
soustředění A týmu a dorostu, které jsme
absolvovali na hřišti v Kamenici nad Lipou
a ubytovaní jsme byli v nedaleké Vlasenici.
Bohužel vzhledem k aktuální situaci, uzavření škol a veškerých sportovišť
jsme byli nuceni přerušit veškeré tréninky a rovněž zápasy se nekonají. Veškeré fotbalové soutěže byly rozhodnutím
Fotbalové asociace ČR přerušeny na
neurčito a uvidíme, jaký bude další vývoj,
a zda se v průběhu jara vůbec rozeběhnou, případně kdy se tak stane. Z tohoto
důvodu v tomto zpravodaji ani nezveřejňujeme rozpis domácích zápasů našich
týmů, jelikož by se ihned stal neaktuálním.
Pokud se současná pandemická situace
zlepší, bude možné trénovat a hrát zápasy,
budeme naše fanoušky o termínech zápasů informovat jak na našich internetových
stránkách, tak i zveřejněním rozpisu zápasů na obecním úřadu.

K zimní přípravě dorostu

Zimní přípravu jsme zahájili 10. ledna
v tělocvičně v Košeticích. Trénovali jsme
kromě jednoho víkendu každý pátek. Většina tréninků byla zaměřená na přípravu

fyzické kondice hráčů na jarní část sezóny. Hlavním zpestřením zimní přípravy
bylo soustředění, které jsme absolvovali
společně s A‑týmem ve Vlasenici u Kamenice, kde hráči sbírali cenné zkušenosti
od hráčů A‑týmu. Zimní příprava proběhla podle mých představ, účast na trénincích byla oproti letní přípravě vysoká.
Věřím, že hráči budou na jarní část sezóny dobře připraveni. Ve zbývajících zápasech chceme potvrdit výsledky z podzimní
části a porvat se o co nejvyšší umístění. Vše
samozřejmě ale záleží na tom, zda a kdy
budou moci zápasy probíhat.

K zimní přípravě A týmu

Jsme rádi, že byl vytvořen plakát určený
k náboru nových dětí, který byl vyvěšen
v prostorách košetické školy, jelikož se
přihlásily další děti, které chtějí ve svém
volném čase sportovat a být členy Sokola
Košetice.
Děkujeme opět všem trenérům za trpělivost a čas, který věnují dětem.
V současné situaci můžeme uvést jen jediné… až to půjde, sejdeme se.
Přejeme všem hlavně hodně zdraví
a hodně sil.
Tým trenérů dětí

Tréninky A - týmu začaly 4. 1. , přičemž
první týdny jsme trénovali v Košeticích,
část tréninků představovalo venkovní běhání, zbývající část pak posilováni v tělocvičně místní ZŠ. Od konce ledna jsme pak
po dohodě s FK Pelhřimov měli možnost
během tréninků tamního A týmu využívat
umělé hřiště Za Kalvárií. Vrcholem přípravy bylo již zmiňované soustředění v Kamenici nad Lipou. V průběhu přípravy jsme
odehráli přátelská utkání s dorostem Pelhřimova (vítězství 5:2), Novou Včelnicí (vítězství 4:3), Ústrašínem (vítězství 6:2), Vlašimí B
(Prohra 1:6) a Pacovem (vítězství 7:0).
První mistrovské utkání jsme měli odehrát
již 22. 3. 2020 v Leštině, ale soutěže jsou
přerušeny.
Tomáš Vejsada

K zimní přípravě přípravky a žáků

V průběhu zimy jsme trénovali v tělocvičně
ZŠ Košetice dle možností jedenkrát týdně.
Mladší žáci měli i možnost po dohodě
se školou v Senožatech využít tělocvičnu tamější ZŠ, za což velice děkujeme
a vážíme si toho. Pokud to bylo možné,
tuto příležitost (neděle) jsme využívali
a jeli si zatrénovat. Tímto děkuji i rodičům,
kteří vždy děti přivezli. Mladší žáci měli
možnost si zahrát turnaj v lednu ve Štokách
v hale, kde se ukázalo že máme pořád co
zlepšovat.
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Stolní oceňování králíků
Pro chovatele, kteří chovají a pravidelně
vystavují svá zvířata na výstavách, je stolní oceňování králíků již známou záležitostí. Chovatel má při stolním oceňování,
které se koná zpravidla v zimních měsících, jednu z posledních možností získat
ohodnocení pro zvířata, jež hodlá zařadit do chovu. Bez ocenění zvíře do chovu
nelze zařadit.
Vlastní oceňování zvířat může vykonávat
pouze posuzovatel, který složil zkoušky, které jsou údajně čtyřikrát těžší než zkouška maturitní. V České republice je v současné
době pouze 160 posuzovatelů. Pro oceňování králíků má posuzovatel k dispozici vzorník plemen králíků, který obsahuje standardy všech plemen a barevných rázů králíků chovaných v České
republice. Standard obsahuje celkový popis plemene, a to soupis
přípustných a nepřípustných vad pro jednotlivé pozice, které se
bodově hodnotí: hmotnost (max. 10 bodů), tvar (max. 20 bodů),
typ (max. 20 bodů), srst (max. 15 bodů), barva (max. 20 bodů),
barva podsady (max. 10 bodů), péče a zdraví (max. 5 bodů).
Tyto pozice s předepsanou bodovou stupnicí pak nalezneme na
oceňovacím lístku. Nejvyšší možné ocenění vystavovaného králíka je 100 bodů, ale takového králíka jsem ještě na žádné výstavě
neviděl. Oceňovací lístek dále obsahuje plemeno zvířete, pohlaví,
tetovací značky, hmotnost, datum konání výstavy nebo stolního
bodování a razítko posuzovatele s jeho podpisem.
Dne 11. ledna 2020 jsme uspořádali historicky první stolní oceňování králíků v Košeticích, které proběhlo v místní základní škole.
Dříve než posuzování začalo, probíhaly přípravy prostor ve škole.
Bylo nutné připravit stoly pro samotné posuzování a také posezení
pro přihlížející. Od ranních hodin se scházeli chovatelé v budově
základní školy. Králíky zde nevystavovali pouze chovatelé z Košetic, ale i chovatelé z Pacova, Lesné, Pavlova a Načeradce. Celkový
počet účastníků se tak vyšplhal na úctyhodných 40, z nichž bylo
patnáct mladých chovatelů. Slavnostního zahájení se ujal předseda ZO ČSCH Košetice Josef Kratochvíl. Přivítal všechny přítomné
chovatele a poděkoval jim za jejich hojnou účast a chovatelskou
výstavní činnost v roce. Poté začalo samotné oceňování. Posuzovatelem byl vybrán náš člen a zároveň předseda ZO ČSCH Košetice pan Josef Kratochvíl, který se posuzováním králíků zabývá
již dlouhá léta a je zván na výstavy po celé naší republice. Bylo
zde předvedeno celkem 44 králíků jedenácti plemen. Plemenem
s největším zastoupením bylo jednoznačně národní plemeno
Český albín v počtu patnácti jedinců. Chovatelé Tomáš Čermák
z Košetic a Pavel Jakl z Pacova předvedli zvířata s velkým tělesným
rámcem, výbornou srstí a postojem, který je pro toto plemeno
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žádoucím znakem. Za nedostatek lze považovat ještě nehotové
zbarvení pesíků. Čeští albíni byli ohodnoceni v rozmezí 93,5 –
96 bodů. Dvě devadesáti šestibodová zvířata předvedl chovatel
Tomáš Čermák z Košetic. Jednalo se o samce, jehož předností byl
výborný postoj a celkové utváření typu, a samici s výbornou zádí,
pružnou srstí a dobrou barvou pesíků. Chovatel Pavel Jakl z Pacova dosáhl nejvyššího ocenění 95,5 bodu u samice, která se vyznačovala výbornou srstí a postojem. Dalším zastoupeným početným
plemenem byly Havany a Meklenburští strakáči červení. Králíky
plemene Havana vystavili v počtu devíti jedinců Tomáš Čermák
a mladá chovatelka Jana Bednářová z Načeradce. Bodové ohodnocení se zde pohybovalo od 93,5 do 94,5 bodu. Zvířata měla
mírné nedostatky v krycí barvě srsti. Chovatelsky náročné plemeno Meklenburský strakáč červený předvedli chovatelé Stanislav
Dvořák z Lesné a Zdeněk Bednář z Načeradce. Tito králíci jsou
nároční na utváření plášťové kresby, celkový typ a tělesný rámec
plemene. Nejlepšího jedince, oceněného 95 body, předvedl
Stanislav Dvořák. Jednalo se o samici s dobrou kresbou a velkým
tělesným rámcem. S výbornou krycí barvou v počtu pěti jedinců
byli zastoupeni Čeští červení, které předvedl chovatel Dalibor
Šohaj z Pacova a mladá chovatelka Kristýna Žáková z Košetic.
Všichni jedinci byli velmi kvalitní, o čemž svědčí bodové ohodnocení v rozmezí 94,5 – 95,5 bodu. Kalifornského černého a Novozélandského bílého vystavil jejich dlouholetý chovatel Miloslav
Podhorský z Pavlova. Stříbřitého modrého s výborným typem
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Za porušování opatření
hrozí vysoké pokuty
Policisté na Vysočině provedou denně více než jeden tisíc kontrol

KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie Kraje
Vysočina denně v rámci běžného výkonu služby kontrolují dodržování všech platných krizových a mimořádných opatření. V současné době nouzového stavu už skončilo období, kdy jsme v rámci
kontrol působili především preventivně a lidem jejich povinnosti opakovaně vysvětlovali. Protože situace v šíření nákazy v České
republice je velmi vážná, musíme také my postupovat mnohem důrazněji a přísněji.
Všichni, kteří budou opatření porušovat, musí počítat s přísnými sankcemi.

vystavil mladý chovatel Miroslav Jelínek
z Košetic. Zakrslá plemena byla zastoupena Zakrslým rexem tříslovým černým
mladé chovatelky Kristýny Žákové. Mezi
poslední plemeno, které bylo v Košeticích
předvedeno, patřili Vídeňští králíci v barvě
černé a modré, které vystavil chovatel
Tomáš Čermák. Vídeňský černý byl ohodnocen 96 body díky výbornému postoji, barvě krycího chlupu a pružné srsti, za
kterou obdržel plný počet bodů.

U příležitosti stolního bodování proběhla
též soutěž mladých chovatelů o nejlépe
hodnocené zvíře. Tato soutěž byla velmi
vyrovnaná a rozhodovaly zde jen maličkosti. Pořadí této soutěže bylo následující:
Na třetím místě se umístila Jana Bednářová s králíkem plemene Havana ohodnoceným 94 body. Druhé místo patřilo
Miroslavu Jelínkovi se Stříbřitým modrým,
jehož ocenění bylo 95 bodů. Vítězem
prvního ročníku soutěže mladých chovatelů v Košeticích se stala Kristýna Žáková
s Českým červeným oceněným 95,5 body.
Všichni mladí chovatelé obdrželi diplom
a také chovatelské potřeby od Českého
svazu chovatelů (misky, krmítka, napáječky, chovatelské knihy), které jim pomůžou
v jejich chovatelských začátcích. Pro tyto
mladé chovatele bylo toto první košetické stolní oceňování nejen soutěží, které se
aktivně zúčastnili se svými chovatelskými
miláčky, ale měli také možnost z bezprostřední blízkosti slyšet a vidět, jak takové
oceňování králíků probíhá a od starších
chovatelů se zároveň dozvěděli cenné
praktické zkušenosti a informace o jejich
chovu, které se jinak dozvídají jen v chovatelském kroužku.
Tomáš Čermák

Každodenní policejní kontroly se týkají všech oblastí dotčených mimořádnými opatřeními – kontroly provozoven, nošení roušek, dodržování nařízené karantény. Na integrovaném operačním středisku přijímáme denně různá oznámení od občanů, která se
týkají možného porušení mimořádných opatření, včetně podezření na nedodržování
karantény. Všechna oznámení policisté vždy důkladně prověřují. Pokud zjistíme, že
došlo k porušení některého z nařízení, osobu poučíme a důrazně vyzveme, aby od
svého jednání upustila a nařízená opatření dodržovala.

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády
v souvislosti s karanténou, tak využijí všech svých zákonných oprávnění – mohou
přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, mohou je vykázat z místa
a v nejkrajnějším případě mohou osobu zajistit a umístit do policejní cely. Každý je
povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a lze za
něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.

Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo porušením
mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České republiky
tyto přestupky nemůže řešit na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Všechny zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kterým může být úřad
obce s rozšířenou působností nebo krajská hygienická stanice.
Podle krizového zákona mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od
správního orgánu pokutu až do výše dvou milionů korun. Právnické osoby a podnikají fyzické osoby až do tří milionů. Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až
tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Takže sankce
jsou opravdu velmi přísné. Když policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády, přikáží konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu a vykáží je
z místa, popřípadě použijí jiná zákonná oprávnění podle právních předpisů. Každý je
povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty.

Důležité je také připomenout že právní kvalifikace u některých trestných činů v době
nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Jedná se
například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci
a další. Naši policisté již využívají a i nadále budou tento institut využívat. Jednotlivé
případy jsme již medializovali, abychom dali pachatelům jasný signál, že jejich protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustná, a proto se bude přísněji posuzovat. Pokud se pachatel dopustí krádeže vloupáním například do prodejny a odcizí
zboží například v hodnotě 500 korun, hrozí mu nyní trest odnětí svobody v sazbě až
osm let.
Více než kdy jindy je nyní potřeba apelovat na všechny občany, aby měli v současné
době na paměti, že je velice důležitá jejich osobní zodpovědnost a disciplinovanost,
protože dodržováním karantény a všech opatření nechrání jen sami sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
mjr. JUDr. Dana Čírtková
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Košetice
Ze 14. jednání zastupitelstva ze dne 4. 12. 2019
ZO schvaluje:

1. rozpočtové provizorium pro rok 2020.
Obec Košetice bude do schválení
rozpočtu financovat své výdaje dle
rozpočtového provizoria stanoveného
ve výši max. 1/12 příjmů roku 2019 na
každý měsíc roku 2020.
2. členy inventarizačních komisí pro
provedení inventur 2019
3. cenu vodného ve výši 35 Kč/m3 a stočného ve výši 27 Kč/m3
4. schválilo smlouvu na administraci
projektu Odborné učebny s firmou
G‑projekt České Budějovice
5. odprodej parcely 52/12 v k. ú. Košetice o výměře 64 m2 za cenu 60 Kč/m2
(parcela 52/12 byla oddělena z parcely p. č. 52/1 v k. ú. Košetice) Jednotě
Kamenice nad Lipou a zároveň schválilo nákup parcely p. č. 2405 v k. ú. Košetice o výměře 1 m2 od Jednoty za cenu
60 Kč. /m2

6. odprodej parcely p. č. 2317/92 v k. ú.
Košetice o výměře 96 m2 manželům
J. S. a M. S, cena za vjezd 30 Kč/m2
a předzahrádka 60 Kč/m2
7. pronájem garsonky v č. p. 9 paní H.
Š. cenu 50 Kč/m2 pronajaté plochy.
Pronájem se sjednává na dobu jednoho roku
8. zrušení předkupního práva k pozemku st. p. č. 497/3 v k. ú. Košetice, který
byl oddělen z parcely 768/13 v k. ú.
Košetice
9. vyhlášení změny UPD obce Košetice č. 1. Možnost změny využití svých
pozemků mohou vlastníci nemovitostí podat na OÚ Košetice do konce
ledna 2020. Zároveň ZO schválilo
cenovou nabídku s Ing. arch. Pavla
Kroláka na zpracování změny č. 1.
10. OZV 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Majitelé registrovaných psů starších
3 měsíců budou platit místní poplatek

ve výši 200 Kč/ 1. psa a 300 Kč/ za
každého dalšího psa. Poplatníci
v osadách a samotách pak 75 Kč/ psa
11. schválilo financování spotřeby elektrické energie v hasičské zbrojnici. SDH
Košetice bude ročně účtováno 10 %
z fakturované částky na ročním vyúčtování spotřeby. Vodné a stočné bude
fakturováno v celkové částce
12. zrušení předkupního práva k pozemku 754/11 a z něho oddělený pozemek st. p. č 581, které bylo sjednáno
v kupní smlouvě ze dne 4. 9. 2015,
spis. č. V – 6709/2015-304,
13. žádost pana J. J. o zamluvení parcely
č. 6 v lokalitě Nad Kachlířkou

ZO bere na vědomi:

1. rozpočtové opatření č. 8

Z 15. jednání zastupitelstva ze dne 9. 1. 2020
ZO schvaluje:

1. přijetí Rozhodnutí o dotaci na Výměnu
zdroje tepla v ZŠ Košetice. Celkové výdaje jsou 11 966 193 Kč, celkové způsobilé výdaje 10 860 307 Kč, příspěvek Unie
6 516 184 Kč, vlastní zdroje 5 450 009 Kč
2. nákup parcely p. č. 2317/76 od pana
P. K., za cenu 30 Kč/m2.
3. navýšení rozpočtu SDH o 3000 Kč na
zajištění masopustního průvodu
4. prodej pozemků p. č. 1851/14 o výměře 91 m 2, p. č. 1883/5 o výměře
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4411 m2,p. č. 1849/11 o výměře 1369 m2
a p. č. 1400/1 o výměře 608 m2 v kat.
území Košetice a nákup pozemků p. č
2333/10, p. č. 2335/18, p. č. 2222/25,
p. č. 2222/16, p. č. 1518/24,
p. č. 1232/22, p. č. 1232/30 všechny
v kat. území Košetice od Agropodniku
Košetice, a. s., za cenu 10 Kč/m2
5. oplocení „Červenkovy“ parcely, majitelům přilehlých zahrad (p. č. 226/21,
226/27, 226/33 a 226/13) bude po
žádosti umožněn průjezd.

» ZO zamítá:

1. nákup ZZN od AP Košetice, a. s. za cenu
1,8 mil. Kč

ZO bere na vědomi:

1. množství nakoupené vody za rok 2019.
Obec Košetice nakoupila celkem
51 373 m3 vody. V roce 2018 nakoupila
65202 m3 vody.
2. rozpočtové opatření č. 9

1/2020

Z 16. jednání zastupitelstva ze dne 6. 2. 2020
ZO schvaluje:

1. ZO schválilo následující žádosti o změnu ÚPD obce Košetice:

l) zrušení procenta zastavěnosti u parcel p. č. st. p. č. 28
a p. č. 223/3.

a) úprava velikosti plánované vodní plochy – rybníka na parcelách
1232/1, 1232/27, 1232/26, 1232/12, 1232/23, 2335/19, 2335/14,
2335/20, 2335/21, 2335/22, 1518/2, 1518/32, 1518/31, 1518/9,
1518/29 dle PD na výstavbu rybníka

m) žádost p. P. na změnu parcely p. č. 742/1 z veřejné plochy na
plochu k bydlení

c) cestu – p. č 2268/2 zařadit do veřejně prospěšných staveb

Všechny parcely jsou v k. ú. Košetice.

n) žádost p. P. na změna využití části p. č. 259/1 na využití pro stavbu obchodu se skladem – smíšená zóna s bytovou jednotkou

b) zrušení procenta zastavěnosti u parcel. pč. 226/ 37, 226/38
a 226/29

o) žádost p. J. změnu využití části p. č. 259/1 na využití pro stavbu
obchodu se skladem – smíšená zóna s bytovou jednotkou

d) parcelu p. č. 1360/2 přesunout z ploch výrobních (Z57)do
využití sportoviště.

1. vyhlášení výběrového řízení na stavbu Příprava pro 8 BJ v lokalitě Nad Kachlířkou

e) žádost pana J. D. – změna využití části p. č. 2011/1 směrem
k místní komunikaci p. č. 2316/9 z využití ZS (zeleň soukromá) na
využití BV, OV (bytová výstavba, občanská vybavenost)

f) žádost pana J. K–. změna využití p. č. 1171/1 a části 1154/28 na
využití BV (bytová výstavba. ZO souhlasí s žádostí u části parcely p. č. 1154/28. ZO schválilo parcelu p. č. 1171/1 ponechat
v původním využití

g) žádost pana M. D. – změna využití části p. č. 259/1 na využití
pro stavbu obchodu se skladem – smíšená zóna s BJ (bytovou
jednotkou)
h) žádost manželů V. – změna využití p. č. 1518/5 a 1562/6 na
zahradu s oplocením a možností výstavby dřevěné boudy na
zahradní nářadí o rozloze 16 m2, zástavba mimo intravilán obce,
zamítnuto
i) žádost pana M.D.– změna využití p. č. 726/5 na využití- rekreace,
(zahrádková osada, přírodní, hromadná nebo i specifická rekreace), zástavba mimo intravilán obce, zamítnuto

j) žádost pana Z. D. – změna využití p. č. 998/26, 2263/13 na využití – plocha bydlení v rodinných domech – venkovských. Zároveň
žádá o posunutí zakresleného lokálního biokoridoru mimo tyto
pozemky.
k) žádost paní A.S.: změna využití části p. č. 205/1 směrem k místní
komunikaci p. č. 2316/9 z využití soukromá zeleň na využití bytová
výstavba, občanská vybavenost

2. vyhlášení výběrového řízení na stavbu – Výměna zdroje tepla
v ZŠ Košetice
3. prodej parcely p. č. 2312/1 v k. ú. Košetice o výměře 105 m2
a nákup p. č. 190/4 o výměře 64 m2 od manželů Č.
4. odprodej části pozemku p. č. 2317/54 panu H.

5. příspěvek pro firmy Lada Pacov a Lada Lukavec na jejich činnost,
každé organizaci 5 000 Kč
6. úpravu cen odprodeje pozemků:
7. předzahrádka 75 Kč/m2¨
8. cesta 40 Kč/m2

9. větší nezainvestovaná zahrada 130 Kč/m2

ZO bere na vědomi:

1. projektovou dokumentaci na využití rozestavěné stavby na
parcele p. č. 226/37 v k. ú. Košetice. ZO schválilo využití sklepa pro potřeby technických zaměstnanců obce (dílna, šatna)
a umístění technické místnosti – kotelny pro vytápění objektu. V přízemí pak budou dílny základní školy – truhlářská dílna,
kovo‑dílna, robotická dílna a keramická dílna. Bude zde i ostatní zázemí určené pro školu – šatna, sociální zázemí a přípravny.
V podkroví pak budou 4 byty o rozměrech cca 65 m2
2. výsledek Tříkrálové sbírky. Celkem občané Košetice darovali
15 619 Kč
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Ze 17. jednání zastupitelstva ze dne 5. 3. 2020
ZO schvaluje:

1. závěrečný účet Obce Košetice za
rok 2019 spolu se Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Košetice za rok 2019 konaného dne
17. října 2019 jako dílčí přezkoumání
a dne 6. února 2020 jako konečné, a to
s výrokem bez výhrad. Závěrečný účet
obce byl schválen s celkovými příjmy
ve výši 20 065 230,95 Kč, s celkovými
výdaji ve výši 14 832 317,25 Kč, financováním ve výši 5 232 913,70 Kč, splátky
úvěrů 511 824 Kč a s přijatými dotacemi v roce 2019, s údaji o hospodaření
s majetkem obce k 31. 12. 2019. Současně bylo schváleno hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí tj. Základní
školy a mateřské školy Košetice s náklady ve výši 22 977 297,65 Kč, výnosy ve
výši 22 978 850,06 Kč, z toho neinvestiční příspěvek obce byl 1 695 644 Kč
a od min. školství 21 283 206,06 Kč. Byl
schválen i výsledek hospodaření základní a mateřské školy za rok 2019 ve výši
1552,41 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.

2. Zároveň byla schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ Košetice. Zastupitelé obce
schválili účetní
3. závěrku obce Košetice
4. návrh rozpočtu obce po jednotlivých paragrafech na rok 2020 v příjmech: 32 843 830 Kč, ve výdajích:
32 332 010 Kč, splátky úvěrů ve výši
511 820 Kč, rozpočtový výhled na roky
2020-2024, závazky obce Košetice na
roky 2020-2024
5. ZO schválilo odprodej části parcely
p. č. 171/2 v k. ú. Košetice firmě Eon na
výstavbu trafostanice
6. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemena č. 1030058444/00
pro firmu Eon na vybudování sítě NN pro
8 nových RD v lokalitě Nad Kachlířkou
7. smlouvu s Integrou Pelhřimov na technický dozor na stavbu Odborné učebny v ZŠ
8. pronájem garsonky slečně M.M. za cenu
50 Kč/m2
9. podpis dodatku č. 1 Dohody o umístění přijímače dálkového ovládání
koncových prvků varování JSVV ev.
Č.: KŘ-101/39-2005

ZO zamítá:

1. osazení křižovatky krajské silnice
p. č. 2244/4 a obecní komunikace
p. č. 2247/1 zrcadlem, dojde k úpravě
rozhledových poměrů úpravou zeleně
v okolí komunikací

ZO bere na vědomi:

1. předběžnou nabídku na odhlučnění
školní tělocvičny

2. informaci o zahajovaných pracích na
pozemkových úpravách.
3. informaci o uvolnění obecního bytu
v č. p. 199 manželi B. k 31. 5. 2020.

4. průběh prací v „uličkách“. Firma Vodak
vyměňuje kanalizační řad a vodovodní
řad před rekonstrukcí „uliček“. V rámci
rekonstrukce dojde k. ú.ravě vykloněného plotu mezi silnicí a parcelou p. č. 58.
Rekonstrukci „uliček“ a opravu plotu
bude provádět firma Swietelsky.
5. realizované aktivity organizace AVZO
roku 2019, zároveň schvaluje Smlouvu
na pronájem obecní střelnice za cenu
5000 Kč/den firmě Sportlov Dačice
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Inzerce

Buďte odpovědní

Vtip pro vás
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