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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 27.9.2021, č. 5


















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 bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Nadací VIA o poskytnutí finančního daru na
pomoc postiženým tornádem na jižní Moravě v červnu 2021, ve výši 20.000,-Kč. Zastupitelstvem odsouhlaseno elektronicky
dne 28.6.2021 v poměru 3 PRO. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nájemní smlouvy v obecních bytech takto:
Dům seniorů s platností NS do 30.11.2021: Jacek Kulik.
Bytový dům č.p. 79 s platností NS do 30.11.2021: Pavel Rozdolský. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo schvaluje zadání poptávkového řízení na opravu budovy KD Šonov, Šonov 36 s názvem „Udržovací práce
Kulturního domu Šonov“. Starosta obce je pověřen dalším postupem provedení poptávkového řízení. Výsledek hlasování 5
PRO, schváleno.
Zastupitelstvo schvaluje zadání poptávkového řízení na opravu budovy požární zbrojnice. Starosta obce je pověřen dalším
postupem provedení poptávkového řízení. Výsledek hlasování 5 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo schvaluje provedení nátěru střechy bytového domu čp. 79 + střechu garáží + okapy a parapety. Schválený
rozpočet ve výši 71.673Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen dalším postupem provedení nátěrů střech. Výsledek
hlasování 5 PRO, schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se základními parametry návrhu rozpočtu obce na rok 2022. Zastupitelstvo
obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 5/2021 a 6/2021. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úspěšné podání žádosti o dotaci z výzvy MAS Broumovsko+: PRV VI, v aktivitě: Kulturní
a spolková zařízení včetně knihoven. Po podpisu Dohody se SZIF v HK proběhne realizace v roce 2022. Je požádáno o
dřevěné pivní sety (stůl a lavice v jednom), zahradní párty stany a o zahradní domek pro výkon spolkové činnosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dodatek č. 1 ke SOD č. 20/12/1 na zakázku „Udržovací práce objektu OÚ a MŠ
v Šonově“. Změna v provedení povrchu fasády budovy (perlinka) a provedení injektáže obvodového zdiva proti vlhkosti.
Cena díla po zahrnutí dodatku je 2.509.082,12Kč bez DPH. Zastupitelstvem odsouhlaseno elektronicky dne 15. a 16.7.2021
v poměru 4 PRO, 1 PROTI. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení poptávkového řízení na dodavatele opravy kapličky sv. Anny v dolní části
obce Šonov. Sdělení starosty obce:
Vážení zastupitelé, na základě usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.6.2021 vás informuji o výsledku
poptávkového řízení na opravu kapličky na dolním konci obce Šonov.
Bylo osloveno 6 stavebních firem a nakonec byly podány dvě cenové nabídky.
1)
2)

SMI ČR group Police nad Metují s realizací v 1.pol. roku 2022 ve výši
515 495,42Kč včetně DPH
MYŠKA STAVBY Teplice nad Metují také s realizací v 1.pol roku 2022 ve výši 495 951,50Kč včetně DPH

Smlouva o dílo je podepsána se stavební firmou MYŠKA STAVBY, s.r.o. Teplice nad Metují , která podala nejnižší cenovou
nabídku. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Autobusové čekárny AM1 210 na zastávku autobusu u ZD Šonov. Výsledek hlasování
5 PRO, schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitele se změnou zákona o místních poplatcích. Nový zákon vyžaduje po ukončení
přechodného období mít od 1.1.2022 novou Obecně závaznou vyhlášku obce Šonov, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV nahradí současnou vyhlášku
č. 4/2019. Starosta obce připraví OZV na další jednání zastupitelstva obce.

Projekt s názvem
„Udržovací práce objektu OÚ a MŠ v Šonově “
realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
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Aktuální informace ze správního odboru MěÚ
(občanské průkazy)
Vážení spoluobčané,
dne 2.8.2021 vstoupila v platnost novela zákona o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), která přinesla několik
zásadních změn, které se mohou dotknout i Vašich běžných životů. Proto prosím věnujte pozornost následujícím řádkům.
Nově se do občanských průkazů (dále OP) pořizují biometrické údaje, tj. obraz obličeje a otisky prstů (stejně jako u
cestovního pasu). Dětem mladším 12 let se otisky prstů nesnímají. Pokud někomu není možné dočasně pořídit otisky prstů,
vydává se mu OP s platností na 1 rok. V ostatních případech se délka platnosti OP nezměnila – 5 let pro osoby mladší 15 let,
10 let pro osoby ve věku 15 let až do dovršení 70 let, platnost 35 let pro osoby od věku 70 let.
Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, můžete si OP vyřídit na velvyslanectví nebo konzulárním úřadu ČR. Nelze tam pouze
podat žádost o rychlé občanky „Blesk“ (do 5 pracovních dnů) ani „Super-blesk“ (do 24 hodin).
V případě velmi vážných důvodů je možné, aby hotový občanský průkaz převzal za občana zmocněnec s plnou mocí a
úředně ověřeným podpisem.
Pokud se u vás změní jakýkoli údaj uvedený v OP, jeho platnost automaticky skončí uplynutím 45 dnů ode dne této
události. Týká se to například změny rodinného stavu (sňatek, rozvod, úmrtí), změny trvalého pobytu, nabytí právní moci
rozhodnutí o změně jména, příjmení, rodného čísla nebo při změně pohlaví. Příklad: pokud máte v občanském průkazu
uvedený stav „ženatý“ a rozvedete se, po 45 dnech od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu se stane váš OP neplatným a
nebudete se jím moci prokázat například na poště, v bance, při ověření podpisu nebo třeba při cestě do Polska.
Nově se již nevydává potvrzení o ztrátě, odcizení či poškození OP, ani při změně jména a příjmení nebo rodinného stavu.
Zůstává pouze (žluté) potvrzení při změně trvalého pobytu.
Do OP se již nezapisují akademické tituly či vědecké hodnosti.
Zvedly se některé správní poplatky: vydání OP do 15 let věku – 100,- Kč vydání OP při ztrátě, poškození, odcizení nebo při
nebezpečí zneužití – 200,- Kč
Správní poplatky se vybírají již v okamžiku podání žádosti o nový OP.
Toto jsou nejvýznamnější změny novely zákona o občanských průkazech. Pokud byste měli jakékoli dotazy, obraťte se na
nás buď osobně na Městském úřadu Broumov na oddělení občanských průkazů, nebo telefonicky na čísle 491 504 223.
Ing. Helena Hlaváčková
vedoucí správního odboru

Povinná vakcinace psů proti vzteklině
Dne 26.10.2021 v úterý bude provedena vakcinace psů proti vzteklině.
Křižovatka pod Salaší(Vosáhlo)……………..16.00 hod.
Horní váha …………………..15.55 hod.
Dům seniorů ……………………………………..15.50 hod.
ZD Šonov ……………………………………………..15.40 hod.
Kulturní dům …………………………………..15.30 hod.
Cena očkování proti vzteklině: 200,-Kč
Na požádání bude provedena vakcinace kombinovanou vakcínou v ceně 550,-Kč.
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.
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Řemeslné symposium v Šonově u kovářů!
Víte, že máte ve vsi kováře? Jmenuji se Ondra Klír a bydlím se ženou v čísle domu 113. Byli jsme letos i v Toulavé kameře a
přijelo sem pak během roku hodně lidí, aby si kovařinu vyzkoušeli, či jenom nakoupili. I někteří z vás přišli. :-)
Příští rok chystám se ženou sympozium, budou tam kováři, řezbáři a taky kameník z Rožmitálu. Všichni jste zváni! A
budeme moc rádi, když se taky zapojíte - třeba upečením něčeho dobrého pro návštěvníky, samozřejmě za finanční
odměnu. Uspořádat symposium ale něco stojí a proto se projekt uspořádání sympozia uchází o dotaci z Agentury pro rozvoj
Broumovska. Peníze budou i na ty vaše dobroty. :-)
Pro projekty, které dostanou finanční podporu, musí hlasovat co nejvíc lidí z regionu Broumovska. PROSÍME VÁS PROTO O
POMOC! Kde a jak můžete hlasovat, se dozvíte v listopadu na našem facebooku Alchifer - umělecký kovář. Hlasování zatím
neprobíhá, bude spuštěno 16. 11. 2021. Nemáte-li facebook, pošlete nám email na alchifer@seznam.cz, a my Vám
napíšeme, až bude hlasování spuštěno.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se s vámi na viděnou! :)

Kovářovic rodina
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Společenská kronika
Narozeniny:
Významné životní výročí v měsíci ZÁŘÍ 2021 slaví pan Rudolf KOPIŠTĚ, paní Jana KŘÍŽOVÁ, paní Ludmila HAVLÍKOVÁ,
paní Marie MACHÁČKOVÁ a pan Václav SKŘIVAN. V měsíci ŘÍJEN 2021 slaví pan Jaroslav ČÍŽEK.
Srdečně gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, životní a rodinnou pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

Poděkování:
Děkuji starostovi obce panu Grusmanovi za milou návštěvu, srdečné přání a dárek k mému životnímu výročí.
Jana KŘÍŽOVÁ
Děkuji panu starostovi Vladimíru Grusmanovi za návštěvu, přání, milé povídání a dárkové balení k mým narozeninám.
Marie MACHÁČKOVÁ
Děkuji panu Vladimíru Grusmanovi za přání a za předání milého překvapení v podobě dárkového balení.
Rudolf KOPIŠTĚ
Děkuji za pěkný dárek, gratulaci a návštěvu ku příležitosti mých narozenin. Vážím si toho moc.
Ludmila HAVLÍKOVÁ
Touto cestou děkuji panu starostovi za předání milého dárku k mým 70.narozeninám.
Václav SKŘIVAN

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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