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Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 28.2.2022, č. 1























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 bere na vědomí Dodatek číslo 6 ke smlouvě o dílo č. 954 684 na svoz všech odpadů mezi Obcí Šonov
a společností Marius Pedersen, a.s. s platností od 1.1.2022. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na svoz textilu mezi Obcí Šonov a Diakonií Broumov, sociální
družstvo. V obci budou umístěny dva kontejnery na sběr textilu. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Českým svazem chovatelů, ZO Šonov u Broumova,
pobočný spolek o poskytnutí finančního daru na činnost pobočného spolku v roce 2022 ve výši 15.000,-Kč. Výsledek
hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Mysliveckým spolkem Šonov, spolek o poskytnutí
finančního daru na činnost pobočného spolku v roce 2022 ve výši 15.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Nadačním fondem HOSPITAL BROUMOV o poskytnutí
peněžitého daru na činnost fondu v roce 2022 ve výši 15.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a MAS Broumovsko+, z.s. o poskytnutí finančního daru
na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+, z.s. v roce 2022 ve výši 1.200,-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 2022 ve výši
8.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Za poklady Broumovska o.p.s. o poskytnutí finančního
daru na uhrazení části nákladů spojených s hudebním festivalem Za poklady Broumovska 2022 – koncert v kostele sv.
Markéty v Šonově, ve výši 15.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD č. 3/VG/2021 na zakázku „Udržovací práce Kulturního domu Šonov“.
Změna v objemu provedení kompletní opravy střechy KD a střechy stodoly u KD. Cena díla dodatku k SOD je
694.364,44Kč bez DPH. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MAS Broumovsko+: Fiche 8 – Podpora venkovských oblastí,
v aktivitě: Veřejná prostranství v obcích. Po diskusi mezi zastupiteli obce bude požádáno o venkovní elektronickou úřední
desku. Předpokládané výdaje projektu ve výši 200 tis. Kč. Starosta obce je pověřen zpracováním a podáním žádosti o
dotaci z PRV. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Vyhodnocení poptávkové řízení na zakázku „Šonov – oprava objektu ČOV čp. 79“, doručeny dvě nabídky v těchto
nabídkových cenách bez DPH: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují ve výši 295.173,-Kč a SMI-ČR group s.r.o., Police
nad Metují ve výši 203.021,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku zhotovitele: SMI-ČR group s.r.o., Police
nad Metují. Starosta obce je pověřen podpisem Smlouvy o dílo a dalším postupem provedení opravy objektu ČOV cp. 79.
Termín opravy je do 15.9.2022. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Vyhodnocení poptávkové řízení na zakázku „Šonov – oprava bývalé požární zbrojnice“, doručeny dvě nabídky v těchto
nabídkových cenách bez DPH: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují ve výši 664.182,-Kč a SMI-ČR group s.r.o., Police
nad Metují ve výši 675.713,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku zhotovitele: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice
nad Metují. Starosta obce je pověřen podpisem Smlouvy o dílo a dalším postupem provedení opravy objektu bývalé
požární zbrojnice. Termín opravy je do 15.9.2022. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 9/2021. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šonov za rok 2021
provedené KÚ KHK. Nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Kalamitní dřevo v obecních lesích bude zpracováno formou samovýroby. Cena palivového dřeva je 300Kč/m3 bez DPH.
Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Obec Šonov se připojí k pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům ve spolupráci s DSO Broumovsko a APRB Broumov.
Starosta obce je pověřen dalším postupem pomoci Ukrajině a případné finanční pomoci občanům, kteří ve svých
ubytovacích zařízeních na území obce Šonova ubytují „válečné ukrajinské uprchlíky“. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
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Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 4.4.2022, č. 2











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 Účetní závěrku za rok 2021 MŠ Šonov. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2021 Obce Šonov. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2021 s vyjádřením souhlasu a celoročním hospodařením „bez výhrad“
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šonov. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu na pozemek KN 4048 část (851 m2) s paní Kateřinou Francovou za
200,- Kč/rok bez DPH od 05.04.2022 na dobu neurčitou. Zastupitelé obce paní Kateřina Francová a pan Josef Panchartek
oznámili střet zájmů a hlasování se neúčastní. Výsledek hlasování 3 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje obce Šonov 2022 – 2032. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 1/2021 a 2/2022. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno
zamítnutí žádosti.

provede ve vaší obci přistavení kontejneru

na objemný odpad
ve dnech:

5.5. – 6.5. 2022

stanoviště:








Šonov – u fary

nábytek
matrace
linolea
koberce
dřevotříska
kočárky, objemné hračky
sportovní potřeby (lyže…)

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!

Přineste nám svůj odpad!
Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 150 mob.: 734 238 307
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provede ve vaší obci mobilní svoz

nebezpečných odpadů
Dne:

26. dubna 2022

Stanoviště:

dolní část u váhy
u obecního úřadu
horní část u váhy

15.30 – 15.40
15.45 – 15.55
16.00 – 16.10

Vybírané nebezpečné odpady:










oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:







pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad,
ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
Přineste nám svůj odpad!
Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 150 mob.: 606 632 232
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Chovatelé
Vážení čtenáři Zpravodaje,
Zimní období je pomalu za námi a kolem nás opět začíná být živo. Příroda se probouzí pomalu k životu, vykvétají první jarní
poslové, ráno nás budí zpěv ptačích přátel a i my chovatelé jsme již v plném chovatelském nasazení. Již se klubou v našich
líhních kuřata rozličných plemen, v králíkárnách pečují zaječice o své mladé a holuby se také činí. Abychom to shrnuli, na
další chovatelský rok je snad dobře zaděláno.
Ale ohlédněme se za minulým rokem u nás chovatelů. Co se událo? Jistě jste si všimli, že se děly v areálu chovatelů velké
změny. Nové sociální vybavení a střecha jsou již okouknuté a „prubnuté“ loňskou výstavou. K podzimu se do areálu
chovatelů umístila „boudička“- zázemí nejen pro chovatele, ale pro veškerou spolkovou činnost v obci Šonov doplněnou
ještě o čtyři velké stany při nepřízni počasí a nové dřevěné pivní sety v počtu 10 kusů. Tím i naše tradiční výstavy budou o
stupínek na vyšší úrovni. Tímto bychom chtěli velice poděkovat za podporu obci, panu starostovi, že nám vychází vstříc a je
ochotný nám pomoci zvelebovat budovu i okolí. Jiné organizace v okolních obcích o takové spolupráci mohou jen snít.
Ovšem musíme zmínit i osobní nasazení našich členů. Nejednu sobotu, neděli i všední dny jsme strávili opravami, stavěním
a úpravami.
Z chovatelského hlediska byl uplynulý rok takový rozjezdový po všech zákazech a omezeních. Naštěstí se situace pomalu
uklidňovala a my jsme mohli opět uspořádat naší tradiční výstavu. A myslím, že jsme si ji všichni užili. Vystavovaných zvířat
bylo hodně, chovatelské organizace z okolí nezklamaly a poslaly k nám svůj chovný materiál. Mohli jsme se opět procházet
mezi cca 80 klecemi králíků, voliérami s drůbeží a holuby. Získali jsme několik ocenění a čestných cen, nějaké si odvezly i
naši přátelé chovatelé a celou výstavu jsme zakončili tančením až do téměř ranních hodin. Občerstvení bylo perfektně
zajištěné po celou dobu a co více jsme si mohli přát? Návštěvnost byla vysoká, kolo štěstí se točilo a počasí nám přálo.
Další výstava, které jsme se zúčastnili a poslali tam naše zvířectvo, byla Polická. I tam to měli povedené, i když je na
přelomu roku potkalo neštěstí v podobě požáru. Polickým chovatelům požár zničil část střechy, měli bolnou hlavu, jak vše
dopadne, nakonec vše zvládli a i výstavu připravili. Tam jsme také uspěli s našimi zvířaty, získali ceny.
Poslední a největší výstavou byla Okresní výstava v Novém městě nad Metují, kde jsme také za naši organizaci získali
poháry a čestné ceny. Ta se konala již k podzimu loňského roku. Pokud to můžeme zrekapitulovat, Šonovští chovatelé
nezapadli, naše organizace je vidět mezi ostatními 11 organizacemi Náchodska. Děkujeme všem chovatelům za celoroční
práci ve svých chovech, všem přátelům chovu za podporu a návštěvníkům, že nám jsou věrni a chodí. Velké díky patří všem
sponzorům.
Závěrem důležitá informace: Tradiční výstava se letos bude konat 9 - 10. července 2022.
Všichni jste srdečně zváni
Chovatelé Šonov

Vítání ptačího zpěvu aneb poznejte své sousedy
Vydáme se na vycházku z Křinic k blízkému rybníku Šlégl. Během vycházky si ukážeme ptačí druhy žijící na vesnici, polích,
loukách, v lese a také u rybníka. Naučíme se je poznávat podle zpěvu a vzhledu, povíme si, kteří ptáci ubývají a proč,
dozvíte se, zda jsou si labutě věrné, jestli straky ohrožují malé ptáky na existenci, a mnohé další.
Součástí vycházky bude i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. S sebou si vezměte, dalekohled a určovací příručku (máte-li),
svačinu a dobrou náladu. Pejsky, prosím, nechte doma. Akce je vhodná i pro děti a starší občany. Vede Alena Klírová a Jiří
Kult, 731964845 (p. Klírová), alena_rulfova@post.cz
Trasa: lehká náročnost, délka cca 2,3 km.
Zde je trasa na mapy.cz https://mapy.cz/s/jecutasolu
Sraz v 8:00 na autobusové zastávce Křinice, skončíme snad do oběda.
Klírová Alena
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Knihovna
Milí čtenáři Zpravodaje,
Dlouhé období tmy je pomalu, ale jistě za námi. Nyní už nás čeká půlrok světla a doufejme i teplých, příjemných dnů
protkaných ožďubováním lahodného ovoce z keříků a stromků, bzučením hmyzu a nekonečným sekáním trávy. I přes tyto
jarní, letní i krajně podzimní kratochvíle tu je k dispozici stále s dveřmi dokořán otevřenými naše obecní knihovna. Strach z
toho, že tam stejně nic nenajdete, nemusíte vůbec mít. O to se stará Městská knihovna v Náchodě. Ta k nám v rámci
meziknihovního výměnného fondu vozí novinky, o které mají čtenáři zájem. Někdo rád historii, jiný zase krimi, paní od
vedle zase ráda vaří a i malý čtenář, co má rád dinosaury, odchází spokojený s knihou v batůžku. Ale co budu stále psát?
Nejlepší je přijít osobně a přesvědčit se.
A to můžete každé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin. Otevřeno bude i přes čas prázdnin, jen ve dnech státních svátků je
zavřeno.
Těším se na Vaší návštěvu.
Kyralová Libuše, knihovnice

Společenská kronika
Vítání občánků:
V květnu 2022 se v prostorách Mateřské školy v Šonově uskuteční „vítání občánků“. Šonovské obyvatelstvo se rozrostlo o:
Jakuba STEINERA
Do dalšího života jak Jakubovi, tak rodičům přejeme jen samé bezstarostné dny, radost, zdraví a životní pohodu.

Poděkování:
Děkuji obci Šonov za předané dárkové balení u příležitosti mého životního výročí.
Marta PANCHARTKOVÁ
Děkuji zastupitelstvu obce v zastoupení panem starostou Vladimírem Grusmanem za narozeninový dárek u příležitosti
mých narozenin.
Jana SKŘIVANOVÁ

Úmrtí:
V březnu 2022 naše šonovské řady opustila paní Ludmila POLAČIKOVÁ. Čest její 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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