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jako věcná práva a kupující se zaváže, že využije pozemek pro stavbu domu pro poskytování sociálních služeb
a nebude jej užívat k jiným účelům.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme informace z lednového a březnového zasedání zastupitelstva a také další
zprávy o životě v Cholticích a místních částech Ledec a
Podhorky. Informace můžete také získat na webových
stránkách městyse či na našem Facebooku.

Starosta přivítal na zasedání zástupce spolku Další cesta a
na úvod zdůvodnil prodej pozemku p. č. 46/3 o výměře
463 m2 spolku. S ohledem na podporu městyse tomuto
projektu byla cena pozemku stanovena na 40 Kč/m2 plus
režijní náklady související s prodejem pozemku ve výši
9 695 Kč. Kupní smlouva je doplněna o ustanovení o zřízení předkupního práva a výhrady práva zpětné koupě na
dobu 30 let. Dále uvedl, že záměr prodeje pozemku byl
řádně zveřejněn na úřední desce od 13. 1. 2018 do 29. 1.
2018 a nebylo proti němu vzneseno žádných připomínek.

Zima nás co nevidět opustí, a tak začínáme s výstavbou
chodníku od Kvartýru ke škole. Těšíme se dalších 160 metrů nového chodníku. A hned po Velikonocích se v ulici U
Obory objeví stavební technika, aby se pustila do II. etapy
rekonstrukce této ulice. Přibude zde i chodník a veřejné
osvětlení. Jak budou práce pokračovat, bude i počasí ukazovat svoji vlídnou tvář a začneme se vídat v zámeckém
areálu na různých kulturních akcích, ve sportovním areálu
na fotbale nebo na soutěžích hasičů, na tenise či jen tak
na procházce v zámecké oboře.

Lenka Šturmová představila stav projektu a záměr sdružení Další cesta.

Snad si každý z Vás najde to své, co mu dělá radost nebo
ho pobaví. A dokud bude z čeho vybírat, bude to fajn.
Přeji Vám všem pěkné a pohodové jaro.
Mgr. Tomáš Bolek
INFORMACE Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v pondělí 29. 1. 2018. od 18 hodin a zúčastnilo se ho 9, později
10 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 11/2017.
Starosta informoval, že zůstatek na BÚ k 31. 12. 2017 je
3 705 774 Kč. Dále informoval o jednotlivých změnách
rozpočtu k 31. 12. 2017. Příjmy městyse se zvýšily o
1 264,5 tis. Kč, z čehož cca 1 mil. Kč tvoří daňové příjmy.
Výdaje se navýšily o 122 tis. Kč. Jedná se o drobné úpravy
u cca 25 položek rozpočtu podle skutečnosti po uzavření
roku 2017. Hospodaření městyse za rok 2017 skončilo
přebytkem ve výši 2 186 tis. Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 46/3 o výměře 463 m2, v k. ú. Choltice,
který vznikl dle geometrického plánu č. 792-97/2017
sloučením tří dílů oddělených z: pozemku p. č. 46/3 díl
„e“ o velikosti 113 m2, z pozemku p. č. 42 díl „b“ o velikosti 238 m2 a pozemku p. č. 44 díl „d“ o velikosti 112 m2,
a to spolku Další cesta z. s. jako kupujícímu za cenu 40
Kč/m2 plus režijní náklady spojené s prodejem pozemku
ve výši 9 695 Kč s tím, že kupní smlouvou bude současně
zřízeno ve prospěch městyse Choltice předkupní právo k
pozemku a právo zpětné koupě pozemku na dobu 30 let

Starosta předal slovo předsedkyni FV Olze Urbanové,
která seznámila se zprávou finančního výboru č. 2018/1,
ve které FV souhlasí s rozpočtovým opatřením, doporu-
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čuje zahrnout do finančního plánu investice navržené stavební komisí a vyčlenit peněžní prostředky z rozpočtu na
novou pozici údržbáře městyse.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo členství ve
spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
Starosta informoval o možnosti městyse být členem nově
zřízeného spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.,
se sídlem v Pardubicích. Spolek vznikl z iniciativy pěti
partnerů, kteří v daném území dlouhodobě vyvíjejí své aktivity a přirozeně se staly jejími zakladateli – Magistrát
města Pardubic, MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region, MAS Bohdanečsko a MAS Holicko.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi betonového sloupu nn od ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 1 000 Kč
bez DPH.
Starosta informoval, že s ČEZ Distribuce, a.s. je vyjednán
prodej nevyužívaného betonového sloupu v ulici U Pošty
a to za 1 000 Kč bez DPH. Na sloupu je ukotveno vedení
obecního rozhlasu, které nejde momentálně přemístit jinam. Dříve sloup sloužil ČEZu k vedení elektrických drátů,
které jsou již ale umístěny v zemi.

Spolek se bude zabývat propagací kulturních a turistických akcí v Pardubickém kraji. Městys jako nový člen získá
možnost propagace svých akcí na portálu spolku a inzerce
v tištěném katalogu akcí a služeb. Základní členský příspěvek je 5 000 Kč na rok.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122015457/VB/1 Choltice – knn - Kabíček
Starosta informoval, že se jedná o umístění kabelu el. vedení k nemovitostem v lokalitě Na Kopaninách na pozemcích městyse. Smlouva o smlouvě budoucí byla schvalována v únoru 2017. Za VB dostane městys 2 000 Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o výběrovém řízení na zhotovitele ul. U Obory – II. etapa na vědomí.
V pátek 19. 1. 2018 od 10 hodin proběhlo otevírání obálek
s nabídkami stavebních firem. Komise posoudí úplnost
podaných nabídek. Poté se sejde hodnotící komise, která
provede výběr dodavatele. Starosta jmenoval komisi pro
otevírání obálek ve složení: Ing. Vlášek, Ing. Hončík, Ing.
Fižová, P. Vančura a Ing. Pajerová. Starosta také jmenoval
komisi pro hodnocení nabídek: Ing. Vlášek, Ing. Hončík,
Ing. Fižová, P. Vančura, Ing. Horák a Ing. Jiroutek.

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č.
15/6/2017 z 25. 9. 2017.
Starosta informoval, že je třeba upravit usnesení zastupitelstva ve smyslu požadavku zeleně kolem cest, které by
se měly dělat v rámci pozemkových úprav. Přítomnost zeleně je třeba zmínit v usnesení.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o odběru jedlých tuků a olejů rostlinného původu z domácností s firmou Libor Černohlávek s platností od 1. 1.
2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo plán společných zařízení a jako prioritní stavby schválilo vybudování
cest C9 (od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu) a síť
cest C10, C11, C13, C14 a C22 (Podhorky) včetně doprovodné zeleně a dále vybudování vodohospodářského
opatření s označením a popisem OP 1 – Záchytný a
svodný příkop, včetně jeho doprovodného prvku – krajinného opatření s označením a popisem KZ 4 – Nově navržená krajinná zeleň podél výše uvedeného záchytného
a svodného příkopu OP 1. Zastupitelstvo městyse Choltice zároveň vzalo na vědomí, že výše uvedené priority
budou předány v písemném provedení na Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj, Pobočku Pardubice,
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice ke zpracování.
(objednání příslušné projektové dokumentace a následné realizace z prostředků státu prostřednictvím
fondu programu rozvoje venkova).

Starosta seznámil se zněním nové smlouvy s poskytovatelem služby odběru jedlých tuků a olejů. Smlouva je v novém znění, ale ze zásadních bodů se mění pouze četnost
svozu na 1x v měsíci a více podle potřeby. Jiné podmínky
se nemění. Ze smlouvy neplynou žádné finanční nároky
kromě úhrady za zcizení či poškození nádoby, a to 1 000
Kč za nádobu. Budou zachována 3 místa - Na Hlásku, u
prodejny COOP a u školy. Oleje a tuky se do sběrných
nádob musí odkládat v uzavřených PET láhvích.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900092757/1/2017 – STL přípojka Lipoltická ul. čp. 44.
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hrobky Thunů na hřbitově. Během března začne firma Michala Kálese s rekonstrukcí chodníku od Kvartýru k ZŠ. Pokud budou schváleny finance v RO 2/2018, bude se pokračovat v rekonstrukci chodníků v ul. Lipoltická, Okružní a
Jedousovská. Ve všech těchto ulicích dojde také k rekonstrukci kabelového vedení VO a VR. Pracuje se na novém
povrchu cesty k Bažantnici.

Starosta seznámil se zněním smlouvy o věcném břemeni
pro umístění STL přípojky k RD čp. 44, v ul. Lipoltická. Týká
se pozemku p. č. 759/5 a 887/2, oboje v k. ú. Choltice.
Přípojka byla provedena v roce 2017. Cena za VB je 1 000
Kč bez DPH.

INFORMACE Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Připravuje se dokončení opravy pomníku padlých v I. sv.
válce – jsou objednány nové kamenné pamětní desky,
které nahradí původní, popraskané.

Druhé zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v
pondělí 19. 3. 2018 od 18 hodin a zúčastnilo se ho 10
členů zastupitelstva.

V oboře probíhá samotěžba, pracovníci technických služeb provádějí probírky stromů a keřů na veřejných prostranstvích. Městys jedná o zapůjčení plošiny pro odřezání větví na vysokých stromech.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace kastelána o činnosti zámku Choltice v roce 2017 a
plán činnosti na rok 2018.

Na úřadě bylo dokončeno třetí pultové okénko pro obsluhu v kanceláři účetní. Byl částečně obměněn kancelářský nábytek.

Kastelán zámku Choltice Lukáš Rychtecký zhodnotil činnost v roce 2017 a seznámil přítomné s plány akcí na rok
2018.

Pracuje se na projektových dokumentacích: WC na
zámku, úprava přechodů č. 2 a 3, chodník z nám. Sv. trojice do ul. Nádražní, protlak pro VO Lipoltická, úprava plochy před školou a 2 přechodů pro chodce, rekonstrukce
hasičské zbrojnice, kabiny TJ Slavoj

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o rekonstrukci ulice U Obory – II. etapa.
Starosta seznámil zastupitele s výběrovým řízením na dodavatele rekonstrukce II. etapy ulice U Obory. Přihlásilo se
7 firem, které nabídly ceny za zhotovení od 1 074 209 Kč
bez DPH do 1 792 549 Kč bez DPH. Firma HOLD s.r.o. nabídla nejnižší cenu a byla vybrána. Celkové náklady na
stavbu včetně stavebního a autorského dozoru jsou plánovány na 1 431 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny
kolem 26. 3. 2018 a ukončeny do 30. 5. 2018. Technickým
dozorem bude Ing. Aleš Jiroutek, dozorem za městys bude
Pavel Vančura. Kontrolních dnů se budou také účastnit
členové stavební komise pod vedením Ing. Miroslava Horáka. V pondělí 12. 3. 2018 od 16:30 se konala organizační
schůzka s občany bydlícími v této lokalitě. Byly podány
všechny informace o předpokládaném průběhu stavby a
dopravních omezeních. Bude umožněno náhradní parkování a zásobování zámku.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2018.
Starosta informoval o aktuálním stavu na účtech městyse
k 28. 2. 2018 – zůstatek na bankovních účtech městyse
činí 3 588 691 Kč.
Rok 2017 skočil přebytkem o 1,7 mil. Kč vyšším, než městys původně plánoval a také byla vysoutěžena o 600 tis.
Kč nižší částka na rekonstrukci ulice U Obory, což umožnuje městysi částku kolem 2,3 mil. Kč investovat do oprav
svého majetku či na pořízení majetku nového.
Výdaje rozpočtu se navrhují navýšit o 1 991 tis. Kč: z toho
Chodník U Kvartýru - ZŠ 479 000 (300 000 Kč v rozpočtu
je), protlak pro VO a VR - Lipoltická - U Obory - 50 000 Kč,
kabel VO a VR - TRA Mňuk - U Obory - 260 m - 42 000 Kč,
plot Okružní Zerzán – 40 m – 42 000 Kč, chodník Okružní Zerzán - Fofoňka - 66 m, vč. kabelu a chráničky VO a VR –
111 000 Kč, chodník Okružní - Čermák - Zelený, 60 m, vč.
kabel a chráničky VO a VR - 106 000 Kč, chodník Lipoltická
(Urbanová) - Jedousovská (Barvíř) – 900 m včetně 15
vjezdů, včetně kabelu a chráničky VO a VR - 1 362 000 Kč,
vitrína zámek - 60 000 Kč, JSDH – na opravu nádrže CAS 80 000 Kč, knihovna - projekt knihovny - 60 000 Kč, okna

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných stavebních akcích.
Starosta promítl fotografie a informoval, že během letošního roku již bylo zhotoveno oplocení kontejnerového
stání v ul. B. Jelínka. Byla vybudována nová kanalizační
šachta v ulice Lipoltická (byl zde dlouhý úsek bez šachty,
což ztěžovalo čištění kanalizace). Je hotové odvodnění
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radnice - 12ks – 336 000 Kč, technické zabezpečení kulturních akcí (světlo, zvuk – doplatek za 2017 a na 2018) 146 000 Kč, VPS Tábornící přeúčtování z paragrafu 3419
na paragraf 3429 - 10 000 Kč, snížení nákladů na rekonstrukci ul. U Obory – 600 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o ordinaci stomatologa a pediatra a schválilo snížení nájmu ordinace pediatra na 500 Kč měsíčně
od 1. 4. 2018 do doby, než bude ordinace opět v provozu.
Starosta informoval, že od června 2017 je stále opuštěná
ordinace stomatologa a dosud se ji nedaří obsadit. Bohužel od dubna nebude fungovat i ordinace dětského lékaře,
protože EUC Klinika, která u nás tuto službu dlouhodobě
zajišťuje, nemá náhradu za lékaře, který odchází do důchodu. Doufáme, že tento stav bude dočasný, nebude se
rušit pronájem ordinace a jakmile zdravotní společnost
doplní stav dětských lékařů, obnoví činnost ordinace
v Cholticích. Děti a rodiče budou muset nějakou dobu dojíždět do Přelouče. Z jiných pediatrů nemá zatím nikdo zájem. Do choltické ordinace docházelo cca 400 dětí z Choltic a okolních obcí. EUC Klinika žádá o snížení nájemného
na 500 Kč měsíčně (nyní 997 Kč) do doby, než bude ordinace opět zprovozněna. Nechce se stěhovat. Starosta doporučil žádosti vyhovět, bude větší naděje, že se pediatr
do Choltic vrátí.

Příjmy se navyšují o 40 tis. kč, a jsou tvořeny: příjem
z úřadu práce 1x 30 000 za 2017/12 - 30 000 Kč, a převod
mezi paragrafy 3419 a 3429 – 10 000 Kč – Táborníci.
Celkové saldo činí 1 951 000 Kč a bude kryto ze zůstatku
na účtech.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Choltice.
Starosta seznámil s hlavními body zprávy, která vyhodnocuje územní plán Choltic a dává pokyny, kterými je třeba
se zabývat při nadcházející změně č. 1 územního plánu.
Zpráva konstatuje, že je třeba respektovat nové ustanovení vyhlášky – pro každé 2 ha zastavitelných ploch
pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení je nutno vymezit min. 1 000 m2 veřejného prostranství. Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zaznamenány, ÚP
vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj obce. Prostavěnost ploch vymezených k bytové výstavbě je velmi nízká
(6,5%), proto není důvodné vymezovat nové plochy pro
bydlení, kromě výjimečných případů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o mapování intravilánu městyse Choltice.
Starosta informoval, že od 19. 3. 2018 do 4. 5. 2018 bude
probíhat druhá etapa zjišťování hranic nemovitostí v intravilánu Choltic. Majitelé nemovitostí již dostávají postupně pozvánky s termíny jednání. Přítomnost majitele
je důležitá pro správné stanovení hranic. Zjišťování hranic
nemovitostí zajišťuje katastrální úřad ve spolupráci s městysem. V průběhu roku začne katastrální úřad s geodetickým zaměřováním hranic nemovitostí. Majitelé budou
opět včas informováni.

Rozvoj obce probíhá v souladu s ÚP.
ÚAP – z aktualizace ÚAP nevyplývá žádný podnět, který by
měl být řešen v případných změnách ÚP.
Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP – zapracovat
trasu 400 kV Týnec – Krasíkov, lokalita Z19 – doplnit podmínku týkající se veřejného prostranství či podmínku
územní studie, aktualizovat zastavěné území v souladu se
stavební zákonem, aktualizovat ÚP v souladu s ukončenými KoPÚ, vymezovat nové plochy k bydlení jen ve výjimečných případech, prověřit zařazení plochy Z22 do zastavitelných ploch.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo navýšení nájmů v obecních bytech o 2,5 % počínaje 1. 7. 2018.
Nová úprava nájemních smluv v DPS a DCHB dává možnost rozhodnout o navýšení nájmu s ohledem na inflaci.
Většina zastupitelů se přiklonila ke zvýšení nájmů od 1. 7.
2018 o inflaci, tj. o 2,5 %. (22 – 41 Kč měsíčně). Bude
schvalováno na zasedání zastupitelstva. Městys také přistoupil k aktualizaci žádostí o byty v DPS a DCHB a upravil
podmínky pro jejich podávání a evidenci. Od 1. 2. 2018 se
zavádí členění žádostí na aktivní (chci bydlet hned) a neaktivní (chci bydlet někdy později).

Změny územního plánu zmíněné ve zprávě a návrhu od
vlastníků pozemků a dalších dotčených osob budou zastupitelé projednávat na nejbližších poradách. Rozhodnutí
o změnách by mohlo zastupitelstvo přijmout na červnovém zasedání.
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Ing. Málek navrhl zvýšit nájemné také u ostatních obecních bytů. Zastupitelé souhlasili. Nájemné se tedy bude
zvyšovat od 1. 7. 2018 u všech obecních bytů o 2,5 %.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 887/5 a 887/6, oboje v k. ú. Choltice
z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse
Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo OZV č. 1/2018
o nočním klidu.

Starosta promítl geometrický plán a informoval, že se
jedná se o pozemky na jedné straně ulice Lipoltická, které
jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, a městys vyjednal
jejich převod do svého vlastnictví. Leží na nich chodníky,
které vybudoval městys a veřejná zeleň, o kterou se městys
stará. Po převodu těchto pozemků bude pokračovat převod pozemků na druhé straně ulice. Jedná se o bezúplatný
převod formou darovací smlouvy.

Starosta informoval, že SDH podalo žádost o zkrácení nočního klidu pro Noční útoky SDH Choltice 29. 6. 2018 od 18.
hodiny do 5. hodiny ranní. David Minařík zdůvodnil žádost tím, že se jedná o tradiční sportovní akci, která končí
cca kolem 2. hodiny ranní a další 2 -3 hodiny trvá úklid
sportoviště a odjezd soutěžících.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku pozemků p. č. 1702 a p. č. 1703, oboje v k. ú. Choltice pro
Myslivecký spolek Choltice, z. s. na dobu 20 let pro účely
myslivecké činnosti.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem části
pozemku p. č. 42 a části pozemku p .č 44, oboje v k. ú
Choltice, v ul. Ke Mlýnu, v rozsahu dle přiloženého
plánku, spolku Další cesta, z. s. za cenu 250 Kč ročně.

Starosta promítl mapku a informoval, že se jedná se o pozemky nedaleko lokality U Kříže. O pozemky má zájem Myslivecký spolek Choltice, který je chce využít ke své činnosti,
tj. k vytvoření vhodného přírodního úkrytu pro zvěř. Původní záměr tyto pozemky myslivcům pronajmout ztroskotal na výši nájmu. Výpůjčka bude zdarma na 20 let. Záměr
výpůjčky byl řádně zveřejněn na úřední desce od 2. 3. 2018
a nebylo proti němu vzneseno žádných námitek.

Spolek Další cesta, z. s. podal žádost o pronájem části pozemků, které potřebuje pro přístup k nové budově. Starosta promítl mapku s vyznačenými částmi pozemků.
Jedná se o pozemky v areálu našeho DPS čp. 160. Původně
uvažovaná výpůjčka pozemků není možná, stavba CDS by
byla pouze stavbou dočasnou, po dobu výpůjčky. To je
v rozporu s dotačními podmínkami. Proto je možný pouze
pronájem pozemků na dobu neurčitou. Prodej pozemků
není v zájmu městyse. Celková výměra obou částí je 250
m2. Cena pronájmu je navržena ve výši 250 Kč ročně. Záměr pronajmout byl řádně zveřejněn na úřední desce od 2.
3. 2018 a nebylo proti němu vzneseno žádných námitek.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV-122014701/VB/1 Choltice – knn – Koldinský.
Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v lokalitě na Hlásku. V roce 2017 byla schvalována
smlouva o smlouvě budoucí.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku
p. č. 1626/1 v k. ú. Choltice panu Zdeňku Dostálovi za
cenu 40 kč/m2 plus režijní náklady ve výši 3 500 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2015457/SIS/1
Choltice – knn – Kabíček.

Starosta informoval, že se jedná se o pozemek u cesty mezi
sv. Antoníčkem a obcí Svinčany. O pozemek má zájem sadař pan Dostál, který by rád pozemek oplotil a vybudoval
na něm ovocný sad. Cena je stanovena na 40 Kč/m2 plus
režijní náklady ve výši 3 500 Kč, tj. 2 500 Kč administrativní
poplatek za vypracování smlouvy a 1 000 Kč za kolek za
vklad do KN. Na zbylé části pozemku o výměře 97 m2 bude
ve spolupráci se sousední obcí Svinčany vybudováno turistické sezení. Původní pozemek p. č. 1626 o výměře 1991
m2 byl rozdělen na pozemek p. č 1626/1 o výměře 1893 m2
a pozemek p. č. 1626/2 o výměře 97 m2. Záměr prodeje byl
řádně zveřejněn na úřední desce od 2. 3. 2018 a nebylo
proti němu vzneseno žádných námitek.

Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v ulice U Pošty a lokalitě Na Kopaninách. V roce
2017 byla schvalována smlouva o smlouvě budoucí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – a dohodu o umístění stavby: Choltice Hellichova 767/40 knn
Ing. Petr.
Věcné břemeno se týká umístění el. kabelu na obecních pozemcích v ulici Hellichova.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IV-12-2016907/VB/0l název
stavby: Choltice 139/3 - přípojka NN - Leona Fraňková.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Personální záležitosti – připravuje se výběrové řízení na
dělníka technických služeb (údržba obce), VPP, stavební
úřad

Jedná se o věcné břemeno k pozemku ve vlastnictví městyse, kterým povede kabel el. vedení pod chodníkem a silnicí v ul. Jedousovská. Položení kabelu by mělo být provedeno před rekonstrukcí chodníku.

Jak jsme žili v Československu – účastníme se projektu,
který mapuje život v Československu v minulých 100 letech. Přípravu podkladů zajistila kronikářka Ing. Fižová

INFOMACE Z MYSLIVECKÉHO SPOLKU CHOLTICE

Svoz BIO, nebezpečného a velkoobjemového odpadu - BIO
začíná 10. 4. 2018 a kontejnery pro velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny v sobotu 7. 4. 2018 od
9:00 do 12:00 u rybníku Řehák v Cholticích a v Ledci 6. - 8.
dubna na točně.

Tímto článkem bych Vám chtěl přiblížit práci našeho
spolku, připomenout akce, které se konaly v uplynulém
roce, a informovat Vás o akcích plánovaných v roce 2018.
Myslivecký spolek Choltice má v současné době 25 členů,
kteří vykonávají právo myslivosti v honitbě pronajaté od
Honebního společenstva Choltice. Honitba má výměru
cca 965 ha a nachází se na katastrálních územích obcí
Choltice, Veselí a Jedousov. Z těchto obcí je i většina našich členů. Honitba je převážně polního charakteru s většími polními celky, které jsou zemědělsky obhospodařovány. Nezanedbatelný díl honitby tvoří také choltická
obora a část Horeckého lesa mezi Jedousovem a Veselím.

Diskgolfové hřiště v Cholticích – připravuje se - 9 košů,
délka cca 1,5 km
Registrace Muzea Cholticka do AMG a výstava Němcová
– Hellich 2019 - Muzeum Cholticka bylo zaregistrováno do
Asociace muzeí a galerií (AMG) k 5. 3. 2018. Kastelán
zámku Lukáš Rychtecký za velkého přispění pana Jiřího
Ehla (kurátora výstavy) intenzivně připravují výstavu o B.
Němcové a J. V. Hellichovi, která se uskuteční v roce 2019.
Probíhají jednání o zápůjčkách předmětů a o technickém
zabezpečení výstavních prostor.

Náplní naší práce je ochrana přírody, starost o zvěř v ní
žijící, její regulace lovem, udržování tradic české myslivosti, praktické naplňování všech důležitých chovatelských zásad a dalších činností, kterými vyjadřují myslivci
svůj vztah k přírodě.

Plánované kulturní akce - starosta informoval o nejbližších akcích - 23. 3. 2018 čtení tatínků v ZŠ Choltice, 31. 3.
2018 venkovní Dětský karneval, 7. 4. 2018 Trampský den
v Cholticích, 8. 4. 2018 Ukliďme Česko, 21. 4. 2018 Jarní
lukostřelecké závody, atd. Kalendář akcí je na www.choltice.cz

Dva naši členové Pavel Kubelka a Michal Houfek vedou již
třetím rokem kroužek mladých přátel přírody a myslivosti
při choltické základní škole. Výsledkem jejich práce jsou i
medailová umístění dětí v okresním kole vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.

Ples městyse - starosta poděkoval organizátorům plesu
městyse Choltice a informoval o kladném hodnocení této
společenské události.

Na jaře a na podzim pořádáme brigády na výsadbu
stromků pro zachování a rozšíření remízků v honitbě,
které slouží jako přirozená ochrana a úkryt pro zvěř. Po
domluvě s panem starostou městyse Choltice Mgr. Bolkem uspořádáme v měsíci dubnu 2018 brigádu na osázení
holé paseky v oboře, kde bude vysázeno 2 500 ks malých
listnáčů. Přesný termín této akce bude upřesněn po domluvě se správcem obory panem Dvorským. Na sázení
stromků zveme malé i velké, mladší i starší. Přijďte strávit
den na čerstvém vzduchu a zasadit si kousek choltické
obory, na který se budete chodit dívat při procházkách
oborou.
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Na závěr děkuji všem, kteří nás v naší činnosti podporují.
Zvláštní poděkování si zaslouží zástupci městyse Choltice,
obce Veselí a Jedousov, společnost REPLYN a Pardubický
kraj.

V měsíci červnu 2017 jsme společně s hasiči, rybáři, sportovci, Trilobitem a choltickou základní školou uspořádali
na nádvoří choltického zámku a v jeho okolí oslavu Dne
dětí. Myslivci se do akce zapojili Mysliveckou naučnou
stezkou, kterou absolvovalo téměř 200 malých i velkých
účastníků. Tato akce je plánu i v roce 2018.

Michal Vorel, předseda spolku

OKÉNKO DO KNIHOVNY…..
V lednu jsme opět uspořádali Živou knihovnu, setkání se
zahraničními studenty, kteří přijíždějí do ČR s organizací
AFS, aby spolu s námi prožili 1 školní rok v cizí zemi, s novou rodinou, s novými spolužáky a v jiné kultuře. Nejprve
jsme ve čtvrteční podvečer (25. ledna) přivítali studenty v
naší knihovně a spolu s dalšími čtenáři našich „živých
knih“ jsme si povídali formou „živé knihovny“.
Akce pokračovala v pátek dopoledne v základní škole, kde
v prostorách školní družiny si žáci 8. a 9. třídy v 5 kolech
živé knihovny stihli povyprávět o svých rodinách, zájmech,
zajímavostech ve svých zemích, ale také zatancovat….
Živou knihovnu jsme uspořádali spolu s dobrovolníkem
organizace AFS Lukášem Vorlem a 7 studenty ze Španělska, Dominikánské republiky, Brazílie, Mexika, Belgie, USA
a Chile.

Na začátku měsíce září jsme na výzvu pana starosty obce
Veselí Oldy Valenty vytvořili střelecké stanoviště v rámci
veselských sportovních her, na kterém si mohli účastníci a
návštěvníci her vyzkoušet své střelecké dovednosti ve
střelbě ze vzduchovky.

V únoru jsme si zpříjemnili páteční podvečer (9. února)
další muzikoterapeutickou pohádkou z pera Mgr. Markéty
Havlové. Jak pračlovíček k ohni přišel, byla veselá pohádka, která všem přítomným vykouzlila úsměvy na tvářích. Závěrečné společné bubnování se neslo celou budovou.

Před zahájením lovecké sezóny vyrazili někteří naši členové na konci září potrénovat své střelecké dovednosti
střelbou na asfaltové holuby. Na brokové střelnici Okresního mysliveckého spolku Pardubice na Hůrkách jsme si
užili jedno pěkné sobotní dopoledne.

Navštívila nás v tomto měsíci také spisovatelka Martina
Bittnerová a žákům 7., 8. a 9. třídy vyprávěla svůj osobní
příběh života s gamblerem, který také vydala knižně a najdete ho v naší knihovně k vypůjčení.

Listopad a prosinec je pro nás vrchol lovecké sezóny, takže
jste nás mohli potkat ve větším počtu na okolních polích.
Z důvodu intenzivního zemědělského hospodaření a přemnožení některých predátorů se drobná zvěř v naší honitbě téměř nevyskytuje. Stavy bažantí zvěře se snažíme
zvednout umělým odchovem a jejich vypouštěním do
volné přírody, což se nám v některých lokalitách celkem
daří.

Netrpělivě všichni hráči loňské hry Lovci perel čekali na
Morionský trh, který proběhl 16. února spolu s podmořským dortovým světem z naší cukrárny Andělka. Ty nejlepší ještě čeká výlet do Knihovny města Hradce Králové.
Nový ročník již běží od března a doufáme, že loňský rekord
416 přečtených knih s perlorodkou překonáme.

Dalšími akcemi v prosinci byly dva myslivecké plesy. V restauraci Na Hrázi ve Veselí jsme protancovali noc z druhého na třetího prosince. Pro Choltice a Jedousov se ples
konal 29. prosince v kulturním domě obce Jedousov, který
byl zaplněn do posledního místa. Děkujeme obci Jedousov
za poskytnutí sálu pro konání plesu a hlavně vám všem,
kteří jste přišli. Bez vás by tam byla nuda.

V březnu jsme se spolu s Vojtou Hlásným vydali do Afriky
po stopách Dr. Emila Holuba a krásně jsme se během celého večera (poslední odcházeli kolem 22:00) bavili. Bylo
to moc zajímavé setkání a s Vojtou a jeho cestami s čezetou po světě jsme se určitě neviděli naposledy.
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Březen jako měsíc knihy jsme oslavili Čtením tatínků ve
všech třídách 1. stupně naší základní školy. Tatínkové a
dědečkové nezklamali a přišlo jich znovu cca 30 a s dětmi
si čtení užili. V knihovně připravíme fotogalerii a také výstavu obrázků, které se již ve třídách malují.

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 4. Noc s Andersenem
7. 4. Vernisáž výstavy „TRAMPING“

Pokračovali také předčtenářské lekce pro mateřskou
školu, setkali jsme se žáky 1. tříd v projektu „Knížka pro
prvňáčka“ a proběhla pravidelná výpůjčka dětských knih z
fondu knihovny ve všech třídách 1. stupně.

8. 4. Ukliďme Česko
21. 4. Jarní lukostřelecké závody
27.4. muzikoterapeutická pohádka
28. 4. zájezd na Flóru Olomouc
30. 4. Staročeské pálení čarodějnic

Připravujeme….

12. 5. Dětské sbory zpívají s choltickým vodníkem

6.4. Noc s Andersenem

19. 5. koncert Corvus Quartet

Každoročně tuto akci připravujeme spolu s LLM – kmenem Trilobit a vždy zavítáme do jiného knižního příběhu.
Letošní fantasy výlet náš čeká do Letopisů Narnie v prvním
díle Lev, čarodějnice a skříň. (přihlášky u Markéty Zářecké
ve školní družině)

26. 5. Jarní volejbalový turnaj
27. 5. Soutěž hasičů - Liga pardubického okresu
2. 6. Dětský den
9. 6. Choltický triatlon pro veřejnost

27.4. Muzikoterapeutická pohádka Abiba (18:00 – zasedací místnost v budově úřadu) Další z cyklu muzikoterapie
s Mgr. Markétou Havlovou a jejími pohádkami.

10. 6. Řemesla na zámku

28.4. Zájezd na Floru Olomouc

29. 6. Noční útoky hasičů

Výlety za kytičkami jsou v Cholticích oblíbené, zbývají poslední 2 místa.

4. – 5. 8. MS ve střelbě vzduchovkou

16. 6. Festival komorních a chrámových sborů

25. 8. Choltické pivní slavnosti

Za Knihovnu městyse Choltice Radka Zelenková
Choltický zpravodaj vydává Úřad městyse Choltice. Autorem
neoznačených příspěvků je starosta Mgr. Tomáš Bolek. Choltický zpravodaj je od 23. 5. 2012 zaregistrován pod evid. číslem MK ČR E 20784. V případě zájmu o otištění příspěvku
kontaktujte předsedkyni sociální komise a komise pro informace V. Fižovou (tel.: 721 580 359, e-mail: vendula.fizova@gmail.com) či starostu Mgr. Tomáše Bolka (starosta@choltice.cz).

NABÍDKA SAMOSBĚRU JABLEK
Samosběr nestříkaných jablek, začínáme od poloviny července do poloviny října, Svinčany, na konci vesnice směrem na Raškovice, naproti středisku.
Marie Kocourková, Choltice. Telefon: 732 563 064
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