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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 22.6.2020
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.
Ing. Tomáš Sýkora – projektant GEOVAP, představil zastupitelům obce Plán společných zařízení řešící
vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě ŽP, opatření k ochraně ZPF a opatření k zpřístupnění
pozemků (cesty). Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení vypracovaný v rámci Komplexních
pozemkových úprav číslo 9500 v katastrálním území Šonov u Broumova bez výhrad. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 3/2020 a 4/2020. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí.
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 2020 –
koncert v kostele sv. Markéty v Šonově, ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Oblastní chartou Červený Kostelec o
poskytnutí finančního daru na činnost hospice Anežky České ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno
zamítnutí žádosti.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku a Smlouvu o dílo č. N20710420A od firmy SULKO s.r.o. na výměnu
oken v bytovém domě čp. 334, která byla ve dnech 4. – 5.5.2020 v době nouzového stavu schválena elektronicky
v poměru 4 PRO a 1 PROTI. Cena dodávky je ve výši 309.864,-Kč bez DPH. Dalším postupem realizace projektu je
pověřen starosta a místostarostka obce.
Další nabídky: VDS Vratové a Dveřní Systémy s.r.o. ve výši 413.000,-Kč bez DPH
PROM HK ve výši 422.900,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o přidělení obecního bytu v bytovém domě čp. 334 panu Zdeňku Šťástkovi
s NS od 1.8.2020 do 30.11.2020. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno

Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 14.9.2020
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.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s Rozpočtovými opatřeními číslo 5/2020 a 6/2020. Zastupitelstvo
obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů na období 2021 – 2030. Plán se týká obecního
vodovodu. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Je zřízen bankovní účet u KB, a.s. Broumov, kde jsou uloženy finanční prostředky na tvorbu a obnovu obecního
vodovodu. Na účtu jsou uloženy finanční prostředky získané za 10 let z nájemného obecního vodovodu
společnosti VAK, a.s. Náchod. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje vložení obecního vodovodu do základního kapitálu společnosti VAK, a.s. Náchod.
Obec Šonov získá akcie společnosti VAK, a.s. Náchod. Vklad proběhne v roce 2021. Starosta obce je pověřen
dalším jednáním a postupem vkladu obecního vodovodu do společnosti VAK, a.s. Náchod. Výsledek hlasování 4
PRO, schváleno.
Bytové hospodářství: do 30.9.2020 bude dokončena výměna oken na bytovém domu čp. 334. Nájemné ze všech
obecních bytů je hrazeno a nejsou dlužné částky nájemného. K dispozici je volný jeden byt v domu čp. 334.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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Zastupitelstvo schvaluje zadání poptávkového řízení na opravu dolní části obecní cesty s názvem „ŠONOV oprava MK 2021“ v úseku od čp. 24 po točnu autobusů. Starosta obce je pověřen dalším postupem provedení
poptávkového řízení. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Pořízení traktorového žacího ramene „Ramenová sekačka RSR 37 Z“. Nabídky: ZTS Dvůr Králové, s.r.o. ve výši
222.000Kč bez DPH, AgroKonzulta Žamberk, s.r.o. ve výši 202.900Kč bez DPH, Rybář tech, s.r.o. Sloup ve výši
217.700Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku AgroKonzulta, s.r.o. Žamberk. Starosta obce
je pověřen dalším postupem pořízení žacího ramene a podpisem kupní smlouvy. Výsledek hlasování 4 PRO,
schváleno.
Havarijní stav střechy na budově čp. 234 (MO ČSCH Šonov). Bude provedena celková oprava střechy (vazba,
krytina a okapy). Starosta obce je pověřen provedením poptávkového řízení na dodavatele opravy střechy.
Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s plánovanou výzvou MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V,
Fiche 8 Podpora venkovských oblastí. Obec Šonov požádá o pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkovou
činnost provozovanou spolkem MO ČSCH Šonov v budově čp. 234. Zpracováním a podáním žádosti o dotaci je
pověřen starosta obce. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zapojením obce Šonov k podání společné žádosti přes DSO
Broumovsko na pořízení 40ks kompostérů a traktorového štěpkovače v rámci dotačního programu OPŽP Praha.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo schvaluje zadání poptávkového řízení na opravu budovy OÚ a MŠ, Šonov 318 s názvem
„Udržovací práce objektu OÚ a MŠ v Šonově“. Starosta obce je pověřen dalším postupem provedení
poptávkového řízení. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost manželů Vítových o umístění rekreačních staveb mimo zastavěnou část obce
Šonov. Důvodem je, že obec Šonov nemůže nabídnout potřebné pozemky k umístění těchto staveb a tyto stavby
nelze umísťovat bez souhlasu SCHKO Broumovsko. Výsledek hlasování 4 PRO, schváleno zamítnutí žádosti.

Obec Šonov
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta obce Šonov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., v platném znění, o volbách do zastupitelstev krajů
o z n a m u j e:
1.

Volby se uskuteční:
v pátek dne 2.10.2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 3.10.2020 od 08,00 hodin do 14,00 hodin

2.
3.
4.

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 Šonov 318, Šonov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec ŠONOV a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 2.10.2020 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 (velikost max. na jednolůžko), starý nábytek maximálně do velikosti
šatní skříně), 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
8.9.2020
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů 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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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ:
Dne 13.10.2020 v úterý bude provedena vakcinace psů proti vzteklině.
Křižovatka pod OMD…………………..16.00 hod.
U bytovky č.p. 335…………………..15.55 hod.
Dům seniorů……………………………………..15.50 hod.
ZD Šonov……………………………………………..15.40 hod.
Kulturní dům…………………………………..15.30 hod.
Cena očkování proti vzteklině: 150,-Kč
Na požádání bude provedena vakcinace kombinovanou vakcínou.
Během hromadného očkování je možné zakoupit preparáty na odčervení i odblešení.
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního
schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno
nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes
plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již
několik desetiletí je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře
z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinovaných vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně,
jinak toto očkování ztrácí účinek.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se
rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa osobou starší 15-ti let. Pes musí být na vodítku a ti méně hodní s náhubkem.
Vakcinaci provede MVDr. Miroslav Kulich ve spolupráci s MVDr. Vlastou Hlaviznovou.

MAS BROUMOVSKO – VÝSLEDKY DOTAZNÍKU
V rámci přípravy nové Strategie MAS Broumovsko+ na programové období 2021-2027 se vydal dotazník pro obyvatele
Broumovska. Za obec Šonov bylo odesláno rekordních 21 odpovědí v tomto znění:
Jak se Vám ve Vaší obci žije? : Velmi špatně 1x, Spíše dobře 11x, Ani dobře, ani špatně 4x, Velmi dobře 5x
Na co jste ve Vaší obci hrdý/á? Co se Vám v obci nejvíce líbí? :
Na nic
2x na kostel sv. Markéty a udržovaný hřbitov
Příroda 2x
Klid 4x, malé množství obyvatel, příroda
čisté prostředí
na prosperující ZD (obdělaná pole, práce v obci, prvovýroba)
Zeleň a kraj
Klid, ticho a večer se zhasíná pouliční osvětlení
Dětské hřiště je pěkné. A vodní nádrž, kterou zrekonstruovali je také velice dobrý nápad. Pro děti v létě ideální.
Dopravní obslužnost o víkendech.
Příroda, kulturní dědictví
Vzhled a klid
klidná obec bez přílišného množství turistů
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Co se Vám ve Vaší obci nejvíce líbí a co Vám naopak chybí/vadí? (např. oproti ostatním obcím) :
chybí mi vesnická hospoda a malý obchod
Klid, kulturní aktivity
Pořádné vedení obce, zastupitelstvo je stát ve státě ( vyměnit celé vedení) pro lidi nic neudělají, obecní budovy děsné, nic tu
není, spoje autobusu nevyhovuji, škola též stát ve státě, ředitelka silně nevyhovující, nemá co dělat u děti... Lidé tu nic neřeší,
nejdou po lepším řešení!
chybí mi podpora místních podnikatelů a farmářů, malý obchod s potravinami, restaurace
Nelíbí se mi, že starosta nepořádá veřejné schůze.
nejvíce se mi líbí příroda okolo, pole, luka, lesy. Možnost vyjít si do přírody... kdykoliv. Chybí mi v obci obchod,
Pouliční osvětlení pouze do 22h
Vadí mi příliš velká aktivita zemědělců a špatná kvalita ovzduší v topné sezoně
Líbila se mi tu lepší silnice nebo nějaká třeba cyklostezka, kde by se dalo jezdit na bruslích nebo kole a nemusel někam kvůli
tomu dojíždět.
chybí hospoda, pošta, dětské hřiště pro nejmenší
4x chybí Hospoda, 2x obchod
Kultura, obchod, pohostinství
Chybí hostinec
Chybí krám, pošta, hospoda.
Do čeho byste ve Vaší obci přednostně investoval/a, kdybyste měl/a více než 1 mil. Kč:
Doprava do Broumova
kompletní oprava fasády kulturního domu a demolice staré fary
Bytové hospodářství
Obchod
oprava či likvidace fary, která se stává nebezpečnou, oprava kostela sv.Markéty , vzhledem k tomu, že by se snad možná dala
získat vyšší dotace, určitě bych byla pro opravu všech památek v Šonově, které bohužel velmi chátrají.
Do oprav veřejných komunikací
Oprava OÚ
posílení služeb - obchod
Opravit silnici směrem na Broumov
Aleje, sady, rostlinářství místo živočišné výroby
Do úpravy veřejné komunikace
2x oprava staré fary
do sportovních aktivit dětí
Mateřská školka
Služby na venkově
do vozovky
Do čeho byste ve Vaší obci přednostně investoval/a, kdybyste měl/a méně než 1 mil. Kč:
Osvětlení obce min do23h
revitalizace požární nádrže na vodní plochu vhodnou ke koupání
Kultura
Renovace zelené
oprava fasády na Obecním úřadě a MŠ, oprava fasády na budově, kde je kulturní sál
Na různá veřejná místa bych instaloval odpočinkové lavičky a případně i stoly..
obchod
sadařství
Do menších úprav veřejné komunikace
dětské hřiště pro nejmenší
Cestovní ruch
Rybníky, tůně
do vozovky
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Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Náchod na rok 2020 – II. pololetí
v oblasti:
Broumov, Police nad Metují, Machov
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
datum služby
rok 2020
03. - 04.10.
10. - 11.10.

jméno lékaře

adresa ordinace

17. - 18.10.

MUDr. Jan Kubec
DLK s.r.o. - MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Jaroslava Neoralová

24. - 25.10.
28.10.
31.10. - 1.11.
07. - 08.11.

MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák
MDDr. Petr Houštěk
MUDr. Lukáš Neoral ml.

14. - 15. 11.

MUDr. Jaromír Kopecký

17.11.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

21. - 22.11.

MUDr. Ludvík Neoral

28. - 29.11.
05. - 06.12.
12. - 13.12.

MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Jaroslava Neoralová

19. - 20.12.
24.12.

MUDr. Daniel Blažek
DLK s.r.o. - MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Lukáš Neoral ml.

25.12.
26.12.
27.12.
01.01. 2021

MDDr. Petr Houštěk
DLK s.r.o. - MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Jaromír Kopecký

02.01. 2021
03.01. 2021

MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák

ZS Police nad Metují
ZS, Meziměstí, Školní 196

491 543 398
491 582 381

Horní 109,
Teplice nad Metují
Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov IV.
Poliklinika ZS Machov
ZS Police nad Metují

602 333 460

17. listopadu 387,
Police nad Metují
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
ZS Police nad Metují

603 479 132
775 717 666
602 333 466
491 541 654,
602 333 427
602 304 594
491 502 425
602 333 452

Poliklinika Broumov
ZS Police nad Metují
Horní 109, Teplice nad
Metují
ZS Police nad Metují
ZS, Meziměstí, Školní 196

603 479 084
491 543 398
602 333 460

ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 427
602 333 466
491 582 381

Poliklinika ZS Machov
ZS, Meziměstí, Školní 196
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telefon

17. listopadu 387,
Police nad Metují
Poliklinika Broumov
Sadová 44,
Broumov IV.

491 543 844
491 582 381

602 304 594
603 479 132
775 717 666

Společenská kronika
Děkuji obci Šonov v zastoupení paní Ludmily Polačikové za dárkový balíček, blahopřání k mým
narozeninám a za milou návštěvu.

Willi AULICH

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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