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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 19.4.2021, č. 2


















Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šonov č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Výsledek
hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Obcí Šonov a Městem Broumov na projednávání
přestupků s platností od 1.7.2021. Navýšení odměny na 2500Kč/přestupek. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2020 MŠ Šonov. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2020 Obce Šonov. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2020 s vyjádřením souhlasu a celoročním hospodařením „bez výhrad“
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šonov. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 1/2021 a 2/2021. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši nájemného za rok 2021 za obecní vodovod společnosti VAK, a.s. Náchod ve výši
3.216,59Kč bez DPH dle platné nájemní smlouvy. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno zamítnutí
žádosti.
Vyhodnocení poptávkové řízení na dodavatele traktorového zametače ZAR + příslušenství. Tři nabídky v těchto
nabídkových cenách bez DPH: AgroKonzulta Žamberk, Žamberk ve výši 74.990,-Kč, Rybář tech, Sloup ve výši 86.700,-Kč a
Tractor Tools, Třebíč ve výši 82.500,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku: AgroKonzulta Žamberk, Žamberk
ve výši 74.990,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem Kupní smlouvy a vyřízením dodání zametače ZAR + příslušenství.
Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Starosta obce informoval zastupitele o aktuálním stavu v bytovém hospodářství. Je volný byt v bytovém domu čp. 79 a byt
v Domu pro seniory. Nájemné je nájemníky hrazeno. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Starosta obce seznámil zastupitele s opravou obecní komunikace ve střední a dolní části obce, kterou provede firma
REPARE Trutnov. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zpracováním rozpočtu na výměnu oken v obecní budově čp. 234, areál MO
ČSCH Šonov. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření zastupitele obce pana Josefa Panchartka právy a povinnostmi vyplývající z pozice
místostarosty obce. Zástup po dobu pracovní neschopnosti místostarostky obce paní Ludmily Polačikové. Výsledek
hlasování 3 PRO, 1 SE ZDRŽEL, schváleno.

Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 3.5.2021, č. 3








Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Zastupitelstvo obce odvolává ze zdravotních důvodů z funkce místostarostky obce paní Ludmilu Polačikovou. Výsledek
hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce volí do funkce místostarosty obce pana Josefa Panchartka. Výsledek hlasování 3 PRO, 1 SE ZDRŽEL,
schváleno.
Zastupitelstvo obce odvolává z funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Panchartka. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Grusmana. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.

Uzavírka silnice
Vážení občané,
sděluji Vám omezení (nedostupnost) obsloužení autobusové dopravy v naši obci včetně ostatní silniční dopravy:
v úterý 11.5.2021 a ve středu 12.5.2021 bude probíhat pokládka nového asfaltového povrchu na cestu v dolní části obce.
Z tohoto důvodu není možný vjezd autobusů a ostatních vozidel na tento úsek.
Ranní spoje dle jízdního řádu (v příloze) v čase odjezdu ze zastávky Šonov – konečná od 04:31 do 06:40 (3 spoje) mohou
odjet a tím obsloužit celou trasu. Ostatní spoje po oba dva dny v čase od 10:35 až 18:55 hod budou ukončeny na zastávce
Šonov – kulturní dům.
Respektujte prosím dopravní značení a vozidla nechávejte před opravovaným úsekem nebo využívejte zadních polních cest
k osobní dopravě do vašich obydlí. Menší dvoudenní nepohodlí vám bude zpříjemněno jízdou po novém asfaltovém koberci
bez hrbolů a nerovností.
Děkuji za pochopení.
Starosta obce
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Rušení nočního klidu
Vymezení doby nočního klidu je obecně vnímané v rozmezí od 22.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne. O svátcích a
víkendech od 22.00 hodin do 08.00 hodin následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den. A ten či oni, kteří v noci
vytváří hluk tak, že jinému upírají právo na klidný spánek, se dopouští přestupku. Za přestupek rušení nočního klidu hrozí
od strážníků peněžitá pokuta. Jestli však například ten, kdo přestupek páchá, odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou
strážníci celou věc předat k projednání správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi MÚ Broumov). Největšími zdroji rušící
noční klid jsou hlasitá hudba, ohňostroje, zahradní technika, motorové pily, cirkulárky a automobily (převážně u bytových
domů). Ohleduplnost a slušnost, to jsou základní prvky dobrých sousedských vztahů.

Ilegální motokros v CHKO Broumovsko
Smutným dopadem koronavirového období je zvýšený výskyt motorkářů v CHKO Broumovsko. Podle ochranářů ruší zvířata,
ptáky v hnízdění, ničí cesty, vyjíždějí koleje na cizích pozemcích, poškozují stromy odíráním kořenových náběhů a rozjíždějí
drobné vodní toky.
Počínání bezohledných jezdců však nevadí pouze přírodě samotné. Problém se týká také obyvatel obcí, a to především kvůli
hluku, dále se o své hlásí myslivci, lesníci, majitelé pozemků i rekreanti.
Řidiči motorek porušují hned několik zákonů, zejména tyto zákony ČR:
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: tento v § 26 zakazuje vjezd motorových vozidel na území chráněné
krajinné oblasti,
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: tento v paragrafu 53 zakazuje vjezd a stání motorových vozidel v lesních porostech i na
účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti: tento v paragrafu 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i
hlukem a pojezdem motorovými vozidly.
Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon: tento upravuje v § 257 poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.
Nelegálním motokrosovým jezdcům hrozí v CHKO pokuta až sto tisíc korun.
Ochranáři vyzývají veřejnost, aby pomohla s identifikací jezdců.
Chraňme si své místo pro život, chraňme přírodu a chovejme se ohleduplně.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - vytříděného z komunálního odpadu
Obec Šonov a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 27. 5. 2021 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,mikrovlné 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 2021.
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.
Čtvrtek 27. 5. 2021
Šonov

dolní část u váhy
u obecního úřadu
horní část u váhy

15.30 – 15.40
15.45 – 15.55
16.00 – 16.10

Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 493 646 150, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí
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Výroční zpráva o hospodaření
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
za rok 2020

Základní údaje o fondu:
Název:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Datum zápisu:
Zakladatel:

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV
486 21 692
Broumov, třída Masarykova 239, PSČ 550 14
28. prosince 1998
Město Broumov, IČ 002 72 523

Účel nadačního fondu:
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV vznikl za účelem peněžní a věcné podpory lůžkových zdravotnických zařízení, která
poskytují péči na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména pak nemocnici v Broumově.
Členové správní rady:
Ing. Blažková Eva, MPA, předsedkyně
Ing. Jirka Jaromír, místopředseda
Ing. Bitnar Jaroslav, člen
Mgr. Jenková Ida, členka
MUDr. Vodochodský Jan, člen
Bitnar Josef, člen

Dozorčí rada:
Králová Jana, předsedkyně
Rosová Libuše, místopředsedkyně
Bc. Hečko Pavel, člen

Hospodaření Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV za rok 2020 (v Kč)
Majetek
Dlouhodobý majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Podrozvahová evidence
Drobný majetek předaný do výpůjčky ONN a.s.
Drobný majetek ve správě NF HOSPITAL
Krátkodobý majetek celkem
Běžný účet u KB, a.s., číslo účtu 78-8888360207/0100
Pohledávky
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky (dotace Královéhradecký kraj) - zajištění LPS r. 2021
Dlouhodobé závazky (dar Zálišovi, Město Broumov) - nákup vybavení v r. 2021
Krátkodobé závazky (dodavatelé – úhrada faktur za LPS 12.2020)
Příjmy
Přijaté nadační příspěvky a dary
Příjmy celkem

Výdaje
Poskytnutí nadačního příspěvku na zajištění volnočasových aktivit a aktivizačních činností,
umělecké terapie
Ostatní služby a poplatky spojené se správou NF HOSPITAL BROUMOV
(webhosting-doména NF, DPP- administrativa, účetní, udržovací poplatky software)
Poskytnutí nadačního příspěvku na nákup vybavení a zdravotnické techniky (trenažér –
resuscitační model k výuce lékařů, polohovací antidekubitní pomůcky, toaletní židle, toaletní a
sprchovací vozík, vážící křeslo, rehabilitační pomůcky, chodítko, podložky pro přesun pacientů a
další pomůcky pro fyzioterapii)
Zajištění lékařské pohotovostní služby v r. 2020
Výdaje celkem
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3.861.789,37
6.077.066.89
23.105,90
1.989.357,21
0,00
1.000.000,00
270.721,79
113.652,00
2.293.003,00
2.293.003,00

157.669,10
24.085,30
448.312,31

1.219.680,00
1.849.746,71

Přijaté finanční příspěvky a dary (v Kč)
akce"Charitativní svařák" studenti gymnázia

26 971,00

Obec Božanov

10 000,00

Město Teplice nad Metují

30 000,00

Město Police nad Metují

30 000,00

Obec Adršpach

25 000,00

Obec Šonov

10 000,00

Obec Martínkovice

10 000,00

Obec Heřmánkovice

20 000,00

Z-TRADE s.r.o.

100 000,00

Obec Jetřichov

5 000,00

Město Broumov
Královéhradecký kraj - LPS r. 2021

500 000,00
1 000 000,00

Královéhradecký kraj - trenažér

180 000,00

Obec Hynčice

10 000,00

Obec Hejtmánkovice

10 000,00

Kaspar Vaclav, Dipl. Ing.

2 000,00

Obec Otovice

30 000,00

Město Meziměstí

35 000,00

Myšák Jiří

5 000,00

Město Broumov

133 332,00

Městys Machov

3 000,00

Obec Křinice

10 000,00

Z-TRADE s.r.o.
"Broumovský Charitativní svařák"
Celkem

100 000,00
7 700,00
2 293 003,00

Přehled činnosti nadačního fondu v roce 2020
V roce 2020 bylo prostřednictvím NF HOSPITAL BROUMOV nakoupeno a předáno do výpůjčky nové vybavení pro ONN a.s.
Náchod, určené zejména pro lůžková oddělení broumovské nemocnice (61ks polohovacích antidekubitních pomůcek
snižujících riziko proležení, 19ks drobných rehabilitačních pomůcek a pomůcky pro fyzioterapii) v hodnotě 82.897 Kč, dále
byly nakoupeny (2ks toaletní židle, toaletní a sprchovací vozík, vážící křeslo, chodítko a 2ks podložek pro přesun pacientů,
sloužící potřebám oddělení Interny, LNP a MJIP v celkové hodnotě 75.036 Kč. Nejvýznamnějším nákupem v r. 2020 bylo
pořízení trenažéru - sofistikovaného resuscitačního modelu k výuce lékařů pro ON Náchod v hodnotě 290.378 Kč (částkou
180 tis. Kč přispěl KHK).
Další aktivitou fondu byla finanční podpora broumovské nemocnice na úseku sociální péče ve výši 146.266 Kč (celoroční
financování pracovnic, které v rámci dohod o provedení práce několikrát týdně zpříjemňují čas klientům lůžek následné
péče – cvičení jemné motoriky, aktivní tvořivá činnost, drobný nákup, hudba, zpěv, dobré slovo,…). V letošním roce byly
nově zahájeny umělecké terapie, došlo k navázání spolupráce se studentkou tohoto oboru. Aktivity jsou prováděny
individuálně, nebo ve skupinkách. Pacienti se mohou sami aktivně zapojit při tvoření s přírodními materiály, kresbě či
divadelní činnosti. Součástí terapie jsou i pohybové aktivity a hudební programy. Fakturace této aktivity činila 11.403 Kč.
V roce 2020 jsme byli v těchto aktivitách velmi limitováni vzniklou epidemiologickou situací.
Nadační fond v závěru roku uspěl se žádostí o získání finančních prostředků na zjištění chirurgické pohotovostní služby
v Broumově v roce 2021 a obdržel od Královéhradeckého kraje částku 1 000 000 Kč.
Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou. Dle
Statutu NF, část II. - Celkové roční náklady fondu související se správou nadačního fondu nepřevýšily v roce 2019 10%
majetku nadačního fondu k 31. 12. 2020.
Broumov, 19. 3. 2021

Ing. Blažková Eva, MPA, v. r., předsedkyně správní rady
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Od června nebude možné anonymně nahlížet do internetového katastru nemovitostí
Anonymní uživatelé nebudou mít v internetovém katastru nemovitostí od června přístup ke jménu vlastníka nemovitosti či
účastníka řízení. Tyto údaje budou dostupné jen přihlášeným uživatelům. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
rozhodnutí zdůvodnil extrémním nárůstem počtu přístupů, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním
databáze.
Od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům
přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako eIdentita, nebo pomocí
účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí. Nepřihlášení uživatelé uvidí pouze základní údaje o nemovitostech a
řízeních. Na změnu upozornil server Aktuálně.cz.
Internetová aplikace umožňující nahlížení do katastru nemovitostí měla od začátku letošního roku zpomalené odezvy.
Důvodem byli podle ČÚZK softwaroví roboti nahlížející do katastru. „K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu
počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze,“ uvádí úřad.
ČÚZK problém vyřešil v polovině března posílením technologické infrastruktury aplikace. V důsledku rostoucího
automatizovaného vytěžování dat by se ale situace z počátku letošního roku dříve či později pravděpodobně opakovala.
Proto se úřad rozhodl dostupnost údajů pro anonymní uživatele omezit.
„Úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace,“ uvedl úřad. Zároveň ujistil, že údaje budou nadále
zdarma.
Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících. Je mimo jiné
zdrojem informací pro daňové a poplatkové účely. Jeho součástí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem.
Zdroj: ČTK

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
-služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.
15.-16.05. MUDr.Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
22.-23.05. MDDr.Houštěk, ZS Machov
29.-30.05. MUDr.Neoral, ZS Police n. Met.,
05.-06.06. MUDr.Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
12.-13.06. MUDr.Neoral ml., ZS Police n.M.
19.-20.06. MUDr.Růžička, poliklinika Broumov
26.-27.06. MUDr.Blažek, ZS Police nad Metují

775717666
602333466
491541654, 602333452
491502425
491541654,602333427
603479084
491543844

Společenská kronika:
V únoru 2021 jsem netradičně uskutečnil „vítání občánků“. Šonovské obyvatelstvo se rozrostlo o:
Markéta HROBAŘOVÁ
Do dalšího života jak Markétě, tak rodičům, přeji jen samé bezstarostné dny, radost, zdraví a životní pohodu.
Starosta obce

Narozeniny:
Významné životní výročí v měsíci KVĚTEN 2021 slaví paní Hana HAJNÁ a paní Marta MATĚJKOVÁ.
Srdečně gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, životní a rodinnou pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

Úmrtí:
V březnu 2021 naše šonovské řady opustili pan Josef MACNAR. Čest jeho památce.

Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články nebudou otištěny. Příspěvky
můžete doručit na OÚ. Počet výtisků je 70 kusů. Výtisk je zasílán do: Národní knihovna ČR, Knihovna národního muzea v
Praze, Ministerstvo kultury, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. NEPRODEJNÉ!
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