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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 22.11.2021, č. 6


















Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 (plnění na třídy) jako vyrovnaný. Příjmy 8.422.700Kč, Výdaje
8.422.700Kč. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 6/2021, 7/2021 a 8/2021. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí.
Obec Šonov obdržela finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesních porostech za rok 2020 od KÚ
Hradec Králové ve výši 23.925,-Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šonov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Vyhodnocení poptávkové řízení na dodavatele stavební zakázky: „Udržovací práce kulturní dům Šonov“. Bylo osloveno 7
stavebních firem. Byla podána jedna nabídka: SMI-ČR group, s.r.o. Police nad Metují ve výši 1.697.628,66Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku. Starosta obce je pověřen podpisem Smlouvy o dílo a dalším postupem
provedení opravy budovy KD Šonov. Termín opravy je v období od 1.3.2022 do 31.10.2022. Výsledek hlasování 5 PRO,
schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvy v obecních bytech takto:
Dům seniorů s platností NS do 30.11.2022: Jakub Gruss, Rudolf Holý, Miroslav Průša, Jacek Kulik, Marie Šumpíková.
Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Bytový dům č.p. 79 s platností NS do 30.11.2022: Jitka Vilhelmová, Monika Boučková, Pavel Rozdolský a Josef Hajný.
Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Bytový dům č.p. 334 s platností NS do 30.11.2022: Romana Winterová, Jan Semerák, Jana Nosková, Marta Rybínová,
Zdeněk Šťástka, Jakub Lavu, Michal Panchartek, Kateřina Francová a Miroslav Etlík. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Šonov a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Náchod.
Předmětem směny je: „Veřejný vodovod v obci Šonov, včetně přivaděče Rožmitál – Šonov v katastrálním území Šonov u
Broumova, obci Šonov, sestávající z přivaděče pitné vody PE 100 DN 125 mm v délce 2 267 m, čerpací stanice umístěné na
pozemku p.č. 1474/3 v katastrálním území Šonov u Broumova a vodovodu PE 100 DN 110 mm délce 3 892 m, vše v k.ú.
Šonov u Broumova a obci Šonov“. Cena převáděné stavby byla stanovena dohodou, na základě znaleckého posudku, ve výši
8 583 650,-Kč. Cena akcií, za kterou budou akcie směněny za stavbu, byla stanovena na základě emisního kurzu akcií
společnosti vycházejícího z hodnot poslední řádné účetní závěrky, který odpovídá částce ve výši 1 727 Kč za jednu akcii o
jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Počet směňovaných akcií za stavbu činí 4 970 ks. Starosta obce je pověřen podpisem Směnné
smlouvy, zřízením majetkového účtu, který bude veden v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) a dalšími
nezbytnými úkony spojených se směnnou. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komisí pro inventarizaci majetku obce k 01.01.2022.
Inventarizační komise pro Kulturní dům:
Předseda inv. komise: Josef Panchartek, člen: Vlastimil Kyral
Inventarizační komise pro Obecní úřad:
Předseda inv. komise: Bc. Vladimír Grusman, člen: Ludmila Polačiková
Inventarizační komise pro Mateřskou školu:
Předseda inv. komise: Bc. Lenka Hurdálková, člen: Josef Grusman
Předsedové inv. komisí předají inventarizační soupisy do 15.1.2022 paní Evě Pohlové.
Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření DPP s členem ZO paní Ludmilou Polačikovou s předmětem práce: „Provedení skartačního
řízení a předání archiválií“ za období let 1991 – 2010 pro Státní okresní archiv Náchod. Hodinová odměna ve výši 95,-Kč.
Výsledek hlasování 4 PRO, 1 SE ZDRŽEL, schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitele se změnou vlastníka budovy fary, stodoly a přilehlých pozemků (dále nemovitosti).
Nový vlastník nemovitostí pan David Šála nabídl prodej fary a části pozemků Obci Šonov. Starosta obce sdělil zastupitelům
důvody, proč by měla Obec Šonov faru a část pozemků získat do svého vlastnictví (obec má větší šanci získání datací na
faru, získání pozemků v centru obce, volný přístup zadním vchodem na hřbitov, vybudování prostor pro občanskou
vybavenost – obchod, pošta, občerstvení a sběrný dvůr s technickým zázemím pro komunální techniku). Z diskuse
jednotlivých členů ZO vzešly obavy z finanční náročnosti na rozpočet obce (pořízení a obnova nemovitostí) a nejasných
úmyslů minulého a současného majitele nemovitostí. Po zamítavém postoji členů ZO Obec Šonov nebude usilovat o
vlastnictví nabízených nemovitostí.

Provozní doba obecního úřadu v Šonově v době svátků
Pondělí 20.12.2021 od 15.00 do 17.00 hodin - poslední úřední den v roce 2021
Pondělí 27.12.2021 zavřeno včetně knihovny
Pondělí 03.01.2022 od 15.00 do 17.00 hodin – první úřední den v roce 2022
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Poplatky pro rok 2022
Poplatek za svoz komunálních odpadů je od 1.1.2022 stanoven na částku ve výši 700,-Kč na osobu a rok trvale žijící
v obci Šonov. Celý poplatek je splatný do 31.3.2022.
Poplatek 700,-Kč uhradí majitelé nemovitostí, které nejsou trvale obydleny (chaty, chalupy, byty, rodinné domy
apod.). Plné znění vyhlášky č. 2/2021 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek za každého psa je od 1.1.2022 stanoven na částku ve výši 150Kč. Celý poplatek je splatný do 31.3.2022.
Plné znění vyhlášky č. 2/2019 je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatek z pobytu je od 1.1.2022 stanoven na částku ve výši 10Kč na osobu a den.
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího pololetí. Plné znění vyhlášky č. 1/2021
je k dispozici na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Poplatky lze uhradit na účet obce číslo 11028551/0100 nebo v hotovosti na OÚ Šonov v pondělí od 15.00 do 17.00
hodin. VS je datum narození poplatníka nebo číslo popisné nemovitosti, za který je poplatek hrazen.

Svoz odpadu 2022-pátek
Datum

počet svozů

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.

Obec Šonov
Občané-pátek
režim svozu 1x14
1
7.1
svoz
2
21.1
svoz
3
4.2
svoz
4
18.2
svoz
5
4.3
svoz
6
18.3
svoz
7
1.4
svoz
8
15.4
svoz
9
29.4
svoz
10
13.5
svoz
11
27.5
svoz
12
10.6
svoz
13
24.6
svoz
14
8.7
svoz
15
22.7
svoz
16
7.8
svoz
17
19.8
svoz
18
2.9
svoz
19
16.9
svoz
20
30.9
svoz
21
14.10
svoz
22
28.10
svoz
23
11.11
svoz
24
25.11
svoz
25
9.12
svoz
26
23.12
svoz
Statní svátky (mimo 1.1.) svozy nepřerušeny
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Třídění odpadu

PLASTY

SKLO

PAPÍR

KOVY

KOMUNÁLNÍ ODPAD

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Čisté fólie, sáčky, pytle,
obaly od pracích
čistících a kosmetických
přípravků, kelímky
od jogurtů, plastové
krabičky, PET Lahve,
menší kusy polystyrenu,
krabice od mléka
a džusů

Skleněné láhve od nápojů,
zavařovací sklenice, flakony,
rozbité tabulové sklo

Noviny, časopisy, letáky,
knihy, brožury, katalogy,
kancelářský papír, balící
papír, čisté papírové obaly,
kartón a papírová lepenka

Plechovky od nápojů,
konzervy od potravin,
hliníková víčka od jogurtů,
kovové uzávěry a víčka,
alobal, kovové obaly od
drogerie a kosmetiky

NE
Mastné plastové obaly,
obaly se zbytky
potravin, obaly od
nebezpečných látek,
hadice, zahradní nábytek,
zahradní bazény
nafukovací pomůcky na
plavání, gumové
výrobky, použité dětské
pleny, plastové
trubky, linoleum, PVC

NE
Porcelán (talíře, hrníčky),
zrcadla,
Varné a laboratorní sklo,
drátěné sklo,
Zářivky, výbojky, žárovky ani
úsporné,
Televizní obrazovky, monitory

NE
Znečištěný, mastný papír,
použité papírové
kapesníky a utěrky, uhlový
papír (kopírák)
voskovaný, pečící papír,
nápojový kartón,
obaly od vajíček

NE
Obaly od nebezpečných
látek, plynové lahve, kabely
a dráty, elektrozařízení

Maso, kosti, sáčky
z vysavače, smetky, popel,
hygienické potřeby, dětské
pleny a ubrousky, běžné
žárovky, použité čistící
utěrky, houby, keramika a
porcelán, trus zvířat,
znečištěné plasty a papír,
zničená obuv, obal od zubní
pasty
NE
Úsporné žárovky a zářivky,
nebezpečné odpady, barvy,
stavební odpady, vyřazená
elektronika
Sklo, čistý papír, čisté
plasty, tráva, listí,
kuchyňské zbytky od
zeleniny a ovoce, zahradní
odpad (uschlé květiny,
větve)

BIOODPAD
Občané naší obce získali
kompostéry pro vlastní
využití na svých
zahradách. Do
kompostéru patří zbytky
jídel rostlinného původu,
zbytky ovoce a zeleniny,
květiny, kávové sedliny,
čajové sáčky, hrnkové
květiny včetně hlíny,
skořápky od vajec.
Ostatní bioodpad je
možné odložit do
kontejnerů na sběrném
místě

NEBEZPEČNÝ ODPAD ELEKTRO

POUŽITÉ JEDLÉ
OLEJE A TUKY

OBJEMNÝ
ODPAD

PNEUMATIKY

2 x ročně bude probíhat
sběr na vybraném místě
v obci
Nebezpečný odpad musí
předat pracovníkovi
likvidační firmy osobně
občan.

Jedlé tuky a oleje je
možné odložit do
nádoby na sběrném
místě. Olej a tuk musí
být v průhledné PET.
Není možné takto
odkládat motorové,
převodové nebo mazací
oleje!!!

2x ročně bude
probíhat na
vybraném místě
v obci
Občan bude moci
odložit: poškozený
nábytek, koberce,
linolea, zahradní
nábytek, hadice,
matrace, zahradní
bazény, znečištěné
a poničené kbelíky,
květináče…..
Nebude přijímán
stavební a
nebezpečný odpad

Při nákupu
pneumatik je
prodávajícím
účtován recyklační
poplatek!!!
Všichni prodejci
musí tyto výrobky
odebírat
ZDARMA!!!
I při nákupu na
internetu mají
prodejci ze zákona
povinnost odebrat
tato zařízení zpět!!!
V případě že tento
odpad předáte obci
musí zaplatit
likvidaci obec a
zbytečně tak rostou
náklady na likvidaci
odpadů!!!

Při nákupu
elektrospotřebiče (pračky,
ledničky, sporáku, varné
konvice, holícího strojku,
toustovače….) je
prodávajícím účtován
recyklační poplatek!!!
Všichni prodejci musí tyto
výrobky odebírat
ZDARMA!!!
I při nákupu na internetu
mají prodejci ze zákona
povinnost odebrat tato
zařízení zpět!!!
V případě že tento odpad
předáte obci musí zaplatit
likvidaci obec a zbytečně
tak rostou náklady na
likvidaci odpadů!!!
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Chovatelé Šonov
Vážení čtenáři Zpravodaje, přátelé chovu,
Pomalu se blíží konec roku, příroda se ukládá k zimnímu spánku. Polní a venkovní práce ustaly, zahrady jsou zazimovány a
teď nastal čas se poohlédnout nad uplynulým rokem a podělit se s Vámi o události proběhlé.
Jistě jste si všimli, že tento rok bylo v areálu chovatelů živo. K novému sociálnímu zázemí z konce minulého roku přibyla
nová střecha a teď čerstvě i zahradní domek – nová pokladna. Práce bylo opravdu hodně, museli jsme vyklidit půdu, vše
připravit a přidat ruku k dílu. Ovšem nic z toho by se neuskutečnilo bez mohutné podpory pana starosty a vedení a to jak
z finanční stránky, tak z té zajišťovací (dovoz stavebního materiálu, pomoc obecních pracovníků, odvoz sutě). Opravdu si
vážíme této podpory a moc děkujeme. Na druhou stranu má obec dobré zázemí k případnému konání různých akcí.
A nyní se přesuňme k činnosti naší organizace. A začněme zrovna pěkně od podlahy a to ničím jiným než naší výstavou,
která se konala 10. a 11. Červenece 2021. Sešlo se přes 80 králíků, 24 voliér drůbeže a 11 voliér s holuby. Počasí nám přálo
a návštěvnost také. Přišlo cca 170 lidí. Což je skvělé. Jsme za to moc rádi a děkujeme Vám i chovatelům, kteří vystavovali.
Ocenění byli: U dospělých chovatelů získal pohár Veverka Jaroslav za novozélandského bílého, pohár za holuby Kindl
Hubert, pohár za drůbež Bohanský Jaroslav. Mladí chovatelé byli oceněni: v králikách Jindřich Kyral za malého berana,
v holubech Jindřich Kyral za Modenku černou a v drůbeži Adam Kindl za Orlovku pestrou.
A dále se uskutečnila soutěž mezi organizacemi, klasicky mezi Šonovem x Otovicemi x Policí nad Metují. Souboj to byl litý,
rozdělený ještě na soutěž jen mezi králíky, ve které zvítězily Otovice, na druhém místě Šonov a třetí Police. A pak celková
soutěž v králících, drůbeži, holubech opět mezi těmito organizacemi, kde jsme vyhráli, následovala nás Police a třetí
Otovice. Zlatá, stříbrná a bronzová byly rozdány a pak zbývalo jen užít si zábavy, kterou nám zajistila živá hudba, tanec a
skvěle zajištěné občerstvení. Děkujeme všem v kuchyni i u pípy.
Následovala výstava v Polici nad Metují, která se konala 14. a 15.8.2021
I tam jsme vystavovali králíky, drůbež i holuby. Opět se uskutečnila soutěž mezi organizacemi, ale tentokrát jen mezi
Šonovem a Policí nad Metují. I tam jsme vyhráli a tím pádem jsme získali putovní pohár.
Z vystavovaných zvířat jsme získali čestnou cenu za králíka pro Huberta Kindla, nejlepší kolekci výstavy MCH Jindřich Kyral
za malé berany, ocenění v holubech MCH Adam Kindl za krymku a MCH Adam Kindl za slepice orlovka pestrá.
A naše putování po výstavách jsme ukončili v Novém Městě nad Metují a to 16. a 17. Října 2021
I tam jsme vystavovali králíky, drůbež i holubi.
Zúčastnili jsme se Okresní soutěže v králících, v drůbeži i v holubech a holubech výletcích.
V králících jsme obsadili 5 místo mezi organizacemi náchodského okresu, v drůbeži první a páté místo a v dospělých
holubech první a druhé místo a v holubech výletcích čtvrté, šesté a sedmé místo.
A dále tam byli ocenění jednotlivci. Od nás sklízeli úspěch:
Kindl Hubert na nejlepšího holuba výstavy – slezský voláč bílý
MCH Jindřich Kyral za nejlepšího králíka výstavy – malý beran
MCH Adam Kindl získal pohár v drůbeži za Orlovku pestrou
MCH Adam Kindl nejlepší holub výstavy – polská krymka žlutá
Kyralová Libuše získala čestnou cenu na drůbež Maranská bílá
MCH Květa Kyralová čestná cena za Hempšíru
Špreňar Martin čestnou cenu za holuba modenka černá
MCH Kindl Adam čestnou cenu za holuby polská krymka žlutá.
A to by bylo k našemu chovatelskému roku asi vše. Závěrem bychom chtěli poděkovat ještě jednou vedení obce, panu
starostovi za podporu a pomoc při stavebních a jiných pracech, všem vystavovatelům a aktivním členům organizace za
jejich čas a úsilí, přátelům mimo organizaci, kteří nám pomáhají při výstavě i jinde a Vám návštěvníkům, čtenářům za
podporu.
Do nového roku 2022 Vám přejeme jen to dobré, pevné zdraví, energii a chovu zdar!
Za chovatele Kindl Hubert
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Oznámení – konec chirurgické ambulance
Oznamujeme,že ode dne 1.1.2022 končí fungování chirurgické pohotovostní služby v nemocnici Broumov. Akutní ošetření
chirurgického charakteru zajistí ON Náchod. Ordinační hodiny v pracovní dny se nemění. MUDr.Routek a MUDr.Hovorka.

7

Společenská kronika
Narozeniny:
Významné životní výročí v měsíci PROSINEC 2021 slaví paní Marie MACNAROVÁ a pan Vladislav MACHÁČEK. V měsíci
LEDEN 2022 slaví paní Miluše SEMERÁKOVÁ, paní Marie ŽABOVÁ a pan Emil HRČKA.
Srdečně gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, životní a rodinnou pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.
Poděkování:
Děkuji obci Šonov v zastoupení panem starostou Vladimírem Grusmanem za přátelské popovídání a za dárek k mým
narozeninám.
Jaroslav ČÍŽEK
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi za přání a dárek k mému jubileu. Děkuji.
Hubert KINDL

Přejeme Vám krásné, šťastné a radostné prožití
svátků Vánočních, pod stromečkem splněná přání a
v novém roce 2022 pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu,
slunné dny a životní náklonnost naplněnou optimismem.
Zastupitelstvo obce Šonov.
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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