ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ
Obec Šonov, Šonov 318, 549 71
Číslo 2/2018, XIII.

15. 3. 2018

Evid.číslo MK ČR E 17332

www.sonov.

Zápis č. 2 ze Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 5. 3. 2018
Konkrétní projednávané záležitosti:




Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu. Výsledek
hlasování 4 PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2018. Výsledek hlasování 4
PRO, schváleno.
 Záměr prodeje č. 1/2018/Prodej nemovitostí z majetku obce. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v evidenci KN: číslo parcely 114 a 229 paní Věře Ehlové za celkovou
cenu 46.000,-Kč (jediná nabídka). Kupující hradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků. Starosta obce je pověřen vyřízením prodeje pozemků. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání záměru prodeje obecních pozemků Záměr prodeje
č. 2/2018/Prodej. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a MAS Broumovsko+, z.s. o poskytnutí finančního daru na činnost spolku v roce 2018 ve výši 1.200,-Kč.
Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru mezi Obcí Šonov a Za poklady Broumovska o.p.s. o poskytnutí finančního daru na činnost hudebního festivalu (koncert
v kostele sv. Markéty Šonov) v roce 2018 ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Městskou knihovnou Náchod o.p.s. o poskytnutí peněžitého daru na nákup knih do výměnného fondu v rámci
regionálních knihovnických služeb v roce 2018 ve výši 5.000,-Kč. Výsledek hlasování 4
PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku N18710192A na výměnu oken a dveří
v bytovém domu č.p. 79 ve výši 264.335Kč včetně DPH od firmy SULKO, s.r.o. Zábřeh.
Starosta obce je pověřen dalším postupem vyřízení výměny oken a dveří. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. PC 1856210042 ke smlouvě o dílo č. PC
1756210272 mezi Profesionálové, a.s. Hradec Králové a Obcí Šonov na zpracování návrhu
elektroinstalace včetně rozpočtu a výkazu výměr v zadávacím řízení „Stavební úpravy kulturního domu v obci Šonov“ za cenu 24.000Kč bez DPH. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Podání žádosti do POV – 18POVU1 KHK na
„Revitalizaci obecního sálu“. Žádost o dotaci ve výši 534.212,58Kč (50% celkových výdajů
projektu). Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu Obce Šonov za rok 2017. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
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Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy MAS Broumovsko+, PRV II, Fiche 4 – Zemědělská infrastruktura, na opravu polní cesty, č.p. 3833/1 (příčnice, z „Šonováku“ do Otovic). Dále bude řešit a vyřizovat
starosta obce. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.



Obec Šonov přes DSO Broumovsko uspěla se žádostí o kompostéry pro občany obce. Kompostéry budou
k dispozici v jarních měsících roku 2018. Dále bude řešit starosta obce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení a výměnu nových dveří do márnice. Na DPP zhotoví pan Vladislav Macháček, Šonov. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.



Zastupitelstvo obce schvaluje připojení Obce Šonov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.03.2018.
Vlajka bude vyvěšena na budově OÚ Šonov. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.



V obecních lesích bude probíhat kalamitní těžba a samovýroba. Ceník samovýrob z roku 2017 zůstává platný i
v roce 2018. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí na VPP mezi Obcí Šonov a Úřadem
práce ČR Náchod na období od 1.3.2018 do 31.10.2018 na 1 pracovní místo s měsíčním příspěvkem 15.000,-Kč.
Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.



Obec Šonov ve spolupráci s DSO Broumovsko zadá vypracování mostních listů na 11 obecních mostků vedené
přes Šonovský potok. Mostky v nejhorším technickém stavu budou stavebně řešeny a opraveny. Dále bude řešit starosta obce. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.



Žádost o přidělení obecního bytu od manželů Drozdových. Po diskusi zastupitelstvo obce rozhodne o žádosti na
dalším zasedání ZO.



Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt p. Chladové a p. Levaiové do 30.06.2018.
Paní Oláhové se nájemní smlouva prodlužuje do 30.4.2018. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Příští jednání zastupitelstva obce bude 16.4.2018 od 17.00 hodin. V případě potřeby starosta obce svolá jednání zastupitelstva obce dříve.

Hospodaření v obecních lesích Šonov za rok 2017
Od roku 2017 vznikl nový hospodářský plán na období deseti let. Vzhledem k tomu proběhly činnosti nutné k zamezení kůrovcové kalamity a zpracování větrných kalamit, které postihly celou republiku. Součástí zpracování kalamity
byla i snaha místním občanům vytvořit prostor pro výrobu palivového dřeva, dle zadávacích listů.
V následujícím roce 2018 proběhnou již určité obnovní těžby za předpokladu dalšího udržitelného hospodaření v
lesích Šonov.
Činnosti provedené v roce 2017
Zalesňování
- neproběhlo nebyly nové holiny
Nátěr kultur
- přibližně 7,5 tis. Ochrana proti okusu zvěří
Těžba kalamita - 239,74 m3 větrná a kůrovcová kalamita
Veškerá dřevní hmota byla odvezena a řádně vyfakturována.
Vše bylo zaevidováno do hospodářské knihy
Vyhotovil:

Netolický /OLH/
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Šonov a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 29. 3. 2018 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro
občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie
( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů .
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2018.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Šonov

Čtvrtek 29. 3. 2018
dolní část u váhy
u obecního úřadu
horní část u váhy

15.30 – 15.40
15.45 – 15.55
16.00 – 16.10

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec ŠONOV a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 20.4.2018 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo,
plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1.
Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek , koberce , atd, Ostatní odpad musí
být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně
pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 29. 3. 2018
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Poplatky pro rok 2018
Poplatek za svoz komunálních odpadů se nezvyšuje a zůstává ve výši 700,-Kč na osobu a rok trvale žijící
v obci Šonov. Pokud bude poplatek celý uhrazen do 15.04.2018, bude občanovi poskytnuta sleva ve výši 250,Kč, občan tedy uhradí 450,-Kč, jako tomu bylo v minulých letech. Od 16.4.2018 bude již nutné uhradit plnou
částku ve výši 700,-Kč.
Poplatek 700,-Kč uhradí majitelé nemovitostí, které nejsou trvale obydleny (chaty, chalupy, byty, rodinné domy apod.). Plné znění vyhlášky č. 2/2015 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za psa je neměnný a je ve výši 100Kč za každého psa. Poplatek je třeba uhradit do 30.04.2018.
Poplatky lze uhradit od 01.01.2018 do 15.04.2018 se slevou a od 16.04.2018 bez slevy na účet obce číslo
11028551/0100 nebo hotově na OÚ v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. VS je datum narození poplatníka nebo číslo popisné nemovitosti, za který je poplatek hrazen.
Včas nezaplacené poplatky nebo části těchto poplatků Obec Šonov zvýší až na trojnásobek. Je vydán platební výměr a po neuhrazení platebního výměru se přistupuje k exekučnímu vymáhání poplatků.
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Výroční

z p r á v a OBCE ŠONOV za rok 2017

1. Složení zastupitelstva obce Šonov
Starosta:
Místostarosta:

Bc. Vladimír Grusman
Ludmila Polačiková
Roman Eliáš
Členové zastupitelstva : Renáta Vítková
Josef Panchartek

2. Majetek obce:
Byla prováděna oprava a údržba techniky a majetku obce. Obecní technika je využívána zejména pro potřeby obce a
lesního hospodářství obce. Obec provedla úklid veřejných prostranství, údržbu obecních komunikací, úklidy dětského hřiště u mateřské školy, bytových domů, hřbitova a sportovního víceúčelového hřiště.

3. Kultura, školství, veřejná hromadná doprava a obecní knihovna:
Darovací smlouva s Městskou knihovnou Náchod ve výši 5 000,-Kč za účelem nákupu knih do výměnného fondu
knih.
Darovací smlouva s Agenturou pro rozvoj Broumovska ve výši 10 000,-Kč na projekt Za poklady Broumovska 2017
– koncert v kostele sv. Markéty.
Darovací smlouva na činnost Farnosti Broumov na podporu oprav kostela sv. Markéty ve výši 10 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost Mysliveckému spolku Šonov ve výši 6 000,-Kč.
Darovací smlouva na cyklistický MTB závod Okolo Broumova 2017 ve výši 3 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost MO ČSCH Šonov ve výši 9 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost Nadačního fondu Hospital Broumov ve výši 10 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost MAS Broumovsko+ ve výši 1 196,-Kč.
Darovací smlouva na činnost internetového webu Naše Broumovsko ve výši 2 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost včelařského spolku na podporu šonovských včelařů ve výši 5 000,-Kč.
Darovací smlouva na činnost Oblastní charty Trutnov ve výši 1 500,-Kč – potravinové a hygienické balíčky pro potřebné občany obce Šonov.
Starosta obce a místostarosta obce navštěvovali šonovské jubilanty s dárkovým balíčkem.
Obec Šonov je zřizovatelem obecní knihovny.
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu. Čtenáři si mohou vybrat z velmi slušného množství knih
různých žánrů.
Otevírací doba: Pondělí od 16.00 hodin do 17.00 hodin
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Odpovědná knihovnice: Libuše Kyralová
Obec ze svého rozpočtu ročně vydává na činnost knihovny 10 000,-Kč.
V obci není zřízena základní škola. Žáci (děti z obce) dojíždějí do Základních škol v Broumově.
V obci je zřízena Mateřská škola Šonov pro 20 dětí.
V obci je zajištěna hromadná autobusová doprava dopravcem P-TRANSPORT Broumov a CDS Náchod.

4. Bytové hospodářství a výstavba, veřejný vodovod
Obec Šonov vlastní tři bytové domy – čp. 79 /4 bytové jednotky/, čp. 334 /9 bytových jednotek/ a čp. 326 /8 bytových jednotek/.
V obci je provozován obecní veřejný vodovod zajišťující zdroj pitné vody.

5. Odpadové hospodářství:
V roce 2017 byl stanoven poplatek za svoz komunálního odpadu v nesnížené výši 700,- Kč na osobu a rok. Obec
přispívá na svoz komunálního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, tak i na zpětný sběr elektrozařízení. Svoz
komunálního odpadu se uskutečňoval celoročně firmou Marius Pedersen a.s.. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v roce 2017 uskutečnil 2x. Svoz tohoto odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen a.s.. Svoz biologicky
rozložitelného odpadu zajišťuje firma EKO Broumovsko (kompostárna Křinice).
Občané měli nadále k dispozici sběrná stanoviště, kde do sběrných nádob mohli ukládat barevné sklo, papír, kovy,
plast a kartónové obaly, oděvy a biologicky rozložitelný odpad. Občané měli dále možnost uložit nebezpečný odpad
do sběrného dvora firmy Marius Pedersen a.s. v Heřmánkovicích. Odpadové hospodářství dále upravují obecně závazné vyhlášky.
Vyúčtování odpadů za rok 2017
Poplatky za svoz komunálního odpadu
Náklady na svoz komunálního odpadu

169 310,-Kč
256 514,-Kč

Obec v roce 2017 doplácela ze svého rozpočtu na svoz komunálního odpadu

87 204,-Kč.

Obec Šonov je zařazena do systému třídění odpadů. Firmě Eko-Kom se pololetně zasílají výkazy, které vycházejí
z množství vytříděného odpadu. Na základě vykázaného množství vytříděného odpadu obec zpětně dostává odměnu
od firmy Eko-kom na část nákladů vynaložených na tento systém třídění. Firmě Asekol s.r.o. zasílá smluvní firma
Marius Pedersen a.s. hlášení o zpětném odběru elektrozařízení v obci. Na základě hlášení dostává obec odměnu za
vytříděný zpětný odběr elektrozařízení. Celková odměna za rok 2017 činila 76 813,-Kč.

6. Lesní hospodářství a hospodářská činnost obce
V roce 2017 činily příjmy z poskytování služeb a výrobků v lesním hospodářství 212 299,-Kč. Náklady za rok 2017
činily 205 435,-Kč.
Obec má v hospodářské činnosti lesnictví - prodej dřeva, ubytování – ubytování turistů, služby občanům obce – knihovna, CZECH POINT.

7. Finanční hospodaření

Celkové příjmy a výdaje
Celkové

Příjmy v roce 2017 činily:
Výdaje v roce 2017 činily:
Financování:

8 225 515,-Kč
5 753 973,-Kč
2 471 542,-Kč (finanční rezerva na budoucí opravy a investice)

Dotace a příspěvky, dary:
Dotace na mzdy VPP
Dotace na lesní hospodářský plán
Výkon státní správy

210 000,-Kč /ÚP Náchod/
18 467,-Kč /KÚ Hradec Králové/
57 800,-Kč /KÚ Hradec Králové/

Obec Šonov je členem DSO Broumovsko, MAS Broumovsko+, sdružení Euroregion Glacensis. Pravidelně jsou hrazeny členské příspěvky, které se odvíjí od počtu obyvatel.
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8. Mateřská škola Šonov
Obec Šonov je zřizovatelem Mateřské školy Šonov. Kapacita je na 20 dětí. Ředitelkou mateřské školy je Bc. Lenka Hurdálková. Neinvestiční příspěvek na provoz školy činil 530.629,-Kč.

9. Obecní úřad Šonov
Úřední hodiny: PONDĚLÍ od 15 hod. do 17 hod.
Obecní úřad vykonává dle zákona všeobecné činnosti veřejné správy a lesního hospodářství. V roce 2009 se obec
připojila do projektu MVČR, zavedení centra ověřených výstupů z informačních systémů CZECH POINT. Dále zajišťuje datové schránky, kulturní aktivity obce a vítání občánků.
Obec Šonov roce 2017 měla tři stálé zaměstnance. Od dubna do prosince zaměstnávala pracovníka na veřejně prospěšné práce z ÚP Broumov.
Na základě zákona se dvakrát uskutečňovaly veřejnosprávní kontroly, zákoně povinný audit obce, kontroly ze stran
různých příslušných institucí a úřadů (dle zákona). Webové stránky obce jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

10. Stav obyvatelstva:
Počet obyvatel činil k 31.12.2017 celkem 300
Dospělí
Děti do 18 let

218
82
V Šonově dne 05.03.2018.

Hospodaření v obecních lesích Šonov za rok 2017
Od roku 2017 vznikl nový hospodářský plán na období deseti let. Vzhledem k tomu proběhly činnosti
nutné k zamezení kůrovcové kalamity a zpracování větrných kalamit, které postihly celou republiku.
Součástí zpracování kalamity byla i snaha místním občanům vytvořit prostor pro výrobu palivového dřeva, dle zadávacích listů.
V následujícím roce 2018 proběhnou již určité obnovní těžby za předpokladu dalšího udržitelného hospodaření v lesích Šonov.
Činnosti provedené v roce 2017
Zalesňování - neproběhlo nebyly nové holiny
Nátěr kultur - přibližně 7,5 tis. Ochrana proti okusu zvěří
Těžba kalamita - 239,74 m3 větrná a kůrovcová kalamita
Veškerá dřevní hmota byla odvezena a řádně vyfakturována.
Vše bylo zaevidováno do hospodářské knihy.
Vyhotovil: Netolický /OLH/
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Dovolujeme si Vás pozvat na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
24.3.2018

od 14:00 hod. na sále Kulturního domu v Šonově

Poděkování
Vážení spoluobčané, myslivecký spolek Šonov vám děkuje za vaší přízeň na akcích, které pro vás připravil (Poslední leč, stavění májky a vepřové hody).
Těšíme se na další společné setkání v roce 2018.

,,Myslivosti a Lovu Zdar"
Pavel Panchartek – hospodář spolku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významné životní výročí v měsíci BŘEZEN 2018 slaví pan Jan
HAVLÍK, v měsíci
DUBEN 2018 slaví paní Marie ŠEVCOVÁ a
paní Vlasta GRUSMANOVÁ. Srdečně gratulujeme a přejeme pevné
zdraví, životní pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články nebudou otištěny. Příspěvky
můžete doručit na OÚ. Počet výtisků je 200 kusů. Výtisk je zasílán do: Národní knihovna ČR, Knihovna národního muzea v
Praze, Ministerstvo kultury, Poslanecká sněmovna, Městská knihovna v Praze, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze. NEPRODEJNÉ!
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