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SLOVO ÚVODEM
Bohužel s výměnou zastupitelstva obce došlo k tomu, že nikdo nepamatoval na
otištění prvního a tedy ustanovujícího zastupitelstva obce, konaného 2.listopadu.
Velmi se omlouváme. Nebýt občanky obce, která se nebála přijít na obecní úřad s tímto upozorněním, asi bychom na tento nedostatek nepřišli. Snad chybu alespoň z části
napravíme, když Vám první zasedání otiskneme v tomto čísle spolu s pověřenými zastupiteli a jejich obvody.
Děkujeme za Vaši shovívavost.
ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
konaného dne 2. listopadu 2006 od 16:00 hod v pohostinství Mádle
Dle prezenční listiny přítomno 15 členů zastupitelstva.
Program:
Zahájení – zpráva o výsledku voleb
Jmenování mandátové komise
Složení slibů členů zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Volba volební a návrhové komise
Využitelnost dosavadního Jednacího řádu zastupitelstva obce
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba členů rady obce
Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů
Diskuse
Návrh na usnesení a závěr
Ad 1) Zahájení – zpráva o výsledku voleb
1. zasedání zastupitelstva obce Poniklá zahájila starostka obce paní Květa Kavánová
v 16.02 hod za přítomnosti dalších 14 členů zastupitelstva. Ustavující zastupitelstvo
je usnášeníschopné a zasedání předsedá paní Květa Kavánová jako nejstarší člen zastupitelstva.
Volby do zastupitelstva obce Poniklá konané ve dnech 20. – 21. října 2006 dopadly
následovně: za KDU-ČSL byli zvoleni pan J. Čížek a paní Jana Pičmanová, za SDH
Poniklá – ing. P. Plichta, M. Holubec, T. Klikorka, L. Mikolášek, P. Therová, M.
Kulhavý, za TJ Sokol – A. Vondrová, L. Scholzová, K. Kavánová, ing. J. Jirouš,
J. Bekr, ing. M. Kavánová a Z. Petrušková.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku voleb.
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Ad 2) Jmenování mandátové komise
Za členy mandátové komise byla navržena paní Jana Pičmanová a pan Marek
Kulhavý. Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem zastupitelstva, vydaného registračním úřadem.
ZO bere na vědomí zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby ZO.
Ad 3) Složení slibu členů zastupitelstva
Zvolení členové zastupitelstva na svém prvním zasedání složili slib předepsaného
znění (§ 69 odst. 2 zákona o obcích). Slib byl složen do rukou předsedajícího tak, že
každý zastupitel text slibu podepsal a pronesl slovo „SLIBUJI“.
ZO bere na vědomí složení slibu zastupitelů bez výhrad.
Ad 4) Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byla navržena paní Lenka Scholzová a pan Miloš Holubec.
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Hlasování:
Ad 5) Volba zapisovatele
Za zapisovatelku byla navržena sl. Petra Therová.
Hlasování:
pro 15
proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Volba volební a návrhové komise
Za předsedu volební a návrhové komise byl navržen pan Jaroslav Čížek, za členy ing.
Jaromír Jirouš a pan Tomáš Klikorka.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Využitelnost dosavadního Jednacího řádu zastupitelstva obce
ZO na svém 1. zasedání zvažovalo, zda bude postupovat v souladu s dosavadním
Jednacím řádem zastupitelstva.
Kulhavý: Starosta je povinen oznámit 7 dní dopředu o konání ZO, 14 dní předem má
dát zastupitelům k dispozici materiály.
K. Kavánová: Starosta zajistí materiály 10 dní předem.
Mikolášek: V Jednacím řádu je uvedeno, že hlasování může být veřejné nebo tajné,
přílohou je Volební řád, kde je už preferován tajný způsob hlasování.
K. Kavánová: Je zapotřebí doplnit vysvětlení.
K. Kavánová: V obsahu Jednacího řádu se objevují dva výrazy: zastupitelstvo obce
x obecní zastupitelstvo. Text bude opraven tak, aby se vyskytoval jen výraz zastupitelstvo obce.
pro 14
proti 0
zdržel se 1 (Mikolášek)
Hlasování:
Ad 8) Volba starosty
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Mikolášek: V Jednacím řádu není jasně definováno, zda volba bude tajná.
Čížek: Navrhuji hlasování o tajné volbě.
Hlasování:
pro 9
proti 6 (Holubec, ing. Plichta, Klikorka,
Kulhavý, Therová, Mikolášek)
zdržel se 0
Členové zastupitelstva přednesli návrhy na volbu starosty:
KDU-ČSL navrhlo paní ing. Miloslavu Kavánovou.
SDH Poniklá nenavrhlo žádného kandidáta.
TJ Sokol navrhl paní ing. Miloslavu Kavánovou.
Výsledky tajné volby přednesl pan J. Čížek. Počtem 8 platných hlasů byla zvolena
uvolněnou starostkou obce paní ing. Miloslava Kavánová.
Mikolášek: Jestliže se jedná o tajnou volbu, nepřipadá mi správné, že zastupitelé dostanou hlasovací lístky na stůl a každý vidí, jak hlasují.
Ad 9) Volba místostarosty
Předseda volební komise nejprve vyzval k hlasování o tajné volbě.
Hlasování:pro 9 proti 6 (Holubec, ing. Plichta, Klikorka,
Kulhavý, Therová, Mikolášek)
zdržel se 0
Členové zastupitelstva přednesli návrhy na volbu místostarosty:
KDU-ČSL navrhlo paní Alenu Vondrovou.
SDH Poniklá navrhlo pana ing. Petra Plichtu.
TJ Sokol navrhl paní Alenu Vondrovou.
Výsledky tajné volby přednesl pan J. Čížek. Paní Alena Vondrová obdržela 10 platných hlasů, pan ing. Petr Plichta obdržel 5 platných hlasů.
Neuvolněnou místostarostkou obce byla zvolena paní Alena Vondrová.
Ad 10) Volba členů rady
Předseda volební komise nejprve vyzval k hlasování o tajné volbě.
pro 9
proti 6 (Holubec, ing. Plichta, Klikorka,
Hlasování:
Kulhavý, Therová, Mikolášek)
zdržel se 0
Volba 1. člena rady:
1. kolo
KDU-ČSL nenavrhlo žádného člena rady.
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SDH Poniklá nenavrhlo žádného člena rady.
TJ Sokol navrhl pana Miloše Holubce, pan Miloš Holubec nepřijal nabídku do RO.
2. kolo
KDU-ČSL navrhlo ing. Petra Plichtu.
SDH Poniklá nenavrhlo žádného člena rady.
TJ Sokol navrhl pana Tomáše Klikorku.
Pan Tomáš Klikorka a ing. Petr Plichta nepřijali nabídku do RO.
3. kolo
KDU-ČSL navrhlo sl. Petru Therovou.
SDH Poniklá nenavrhlo žádného člena rady.
TJ Sokol navrhl sl. Petru Therovou.
Sl. Petra Therová nepřijala nabídku do RO.
4. kolo
TJ Sokol navrhl pana Marka Kulhavého
Marek Kulhavý nepřijal nabídku do RO.
SDH Poniklá nenavrhlo žádného člena rady.
KDU-ČSL navrhlo paní Lenku Scholzovou.
TJ Sokol navrhl paní Lenku Scholzovou.
Výsledky tajné volby přednesl pan Jaroslav Čížek: 1. neuvolněnou členkou rady byla počtem 14 hlasů zvolena paní Lenka Scholzová.
Volba 2. člena rady – 1. kolo:
KDU-ČSL navrhlo pana Jaroslava Čížka.
SDH Poniklá nenavrhlo žádného člena rady.
TJ Sokol navrhl pana Jaroslava Čížka.
Výsledky tajné volby přednesl pan Jaroslav Čížek: 2. neuvolněným členem rady byl
počtem 9 hlasů zvolen pan Jaroslav Čížek.
Volba 3. člena rady – 1. kolo:
KDU-ČSL navrhlo pana Josefa Bekra.
SDH Poniklá nenavrhlo žádného člena rady.
TJ Sokol navrhl pana Josefa Bekra.
Výsledky tajné volby přednesl pan Jaroslav Čížek: 3. neuvolněným členem rady byl
počtem 10 hlasů zvolen pan Josef Bekr.
Ad 11) Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů
ZO se rozhodlo na svém 1. zasedání zvolit předsedy finančního a kontrolního výboru. ZO hlasovalo o volbě předsedy finančního a kontrolního výboru aklamací.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Volba předsedy finančního výboru:
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KDU-ČSL nenavrhlo kandidáta na předsedu finančního výboru.
SDH Poniklá navrhlo na předsedu finančního výboru sl. Petru Therovou.
TJ Sokol nenavrhl kandidáta na předsedu finančního výboru.
Hlasování:pro 14 proti 0
zdržel se 1 (Therová)
Volba předsedy kontrolního výboru:
KDU-ČSL nenavrhlo kandidáta na předsedu kontrolního výboru.
SDH Poniklá navrhlo na předsedu kontrolního výboru pana Ladislava Mikoláška.
TJ Sokol navrhl na předsedu kontrolního výboru paní Zdeňku Petruškovou.
Hlasování pro pana Mikoláška:
pro 6
proti 7
zdržel se 2
Hlasování pro paní Petruškovou:
pro 8
proti 6
zdržel se 1
Ad 12) Diskuse
ing. M. Kavánová:Nově zvolená starostka poděkovala za oslovení a důvěru TJ Sokol.
Věří, že jí velkou oporou budou nově zvolení radní i zastupitelé. Dále chce pokračovat
na již rozpracovaných projektech a podporovat akce TJ Sokol i SDH Poniklá.
Pan Čížek: Předal odstupující starostce Květě Kavánové kytici a za všechny zastupitele popřál vše nejlepší a hodně zdraví.
Pan Soukup: Předal a poblahopřál odstupující starostce paní Květě Kavánové.
Paní Květa Kavánová: Popřála novému zastupitelstvu hodně úspěchů, pevné nervy
a dostatek sil při vedení obce. Dále dala najevo nesouhlas s tím, že se hasiči distancovali od vedení obce a ponechali veškerou odpovědnost na TJ Sokol a KDU-ČSL.
Paní Kavánová by byla ráda, aby obec spravovali všichni společně.
ing. P. Plichta: Poblahopřál nové radě a starostce ke zvolení. Hasiči se rozhodli, že
budou obci pomáhat trochu jinak, nebudou tříštit síly v radě, ale naopak budou připravovat kvalitní podklady pro starostku a radu. Snahou hasičů nebylo bojkotování
voleb, ale je to pouze nový směr, kterým se chtějí ubírat. V souvislosti s tímto prohlášením byly RO předloženy první podklady, které je zapotřebí co nejdříve vyřešit.
Pan Krafek: Poblahopřál a popřál novému vedení obce, aby se jim práce dařila a poděkoval odstupující starostce, jejíž práce si nesmírně váží. Všichni naši zastupitelé
budou vstřícní k řešení problémů, a věří, že se Poniklá nestane obcí rozhádanou (jak
by se mohlo zdát po dnešním zasedání), ale naopak bude fungovat tak jak má.
Pan Branda: Popřál nové starostce, radě a zastupitelstvu. Roztrpčilo ho jednání SDH
Poniklá, neboť i on je hasič a myslí si, že účast SDH v RO by měla být. Pokud zvolený člen prošel volbama, pak ví do čeho jde a pokud nechce být členem zastupitelstva či rady, není to správný přístup vzdávat se jakékoli práce.
Kulhavý: Mrzí ho náhled občanů, kteří opovrhují, když nás někdo navrhnul do rady
a SDH pak nepřijalo. Odrazem volby byla schůze, která proběhla před 1. zasedání.
Chceme obec kontrolovat z vnějšku, z pozic zastupitelů. Se Sokolem i s KDU-ČSL
jsme se snažili dosáhnout shody, ale bohužel této shody nebylo dosaženo, proto volby takto dopadly.
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USNESENÍ z 1. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného dne 2. listopadu 2006 od 16.00 hod v pohostinství Mádle
Po předložení zpráv a návrhů zastupitelstvo obce Poniklá:
Bere na vědomí:
zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva Obce Poniklá, konaných ve dnech 20. a 21.
října 2006,
jmenování členů mandátové komise – paní Jana Pičmanová a pan Marek Kulhavý,
zprávu mandátové komise o ověření platnosti volby obecního zastupitelstva,
platnost přidělených mandátů do 15 členného zastupitelstva Obce Poniklá (2 mandáty KDU-ČSL, 6 mandátů SDH Poniklá, 7 mandátů TJ Sokol Poniklá),
složení slibu zastupitelů bez výhrad.
Schvaluje:
platný Jednací řád zastupitelstva obce.
Volí:
ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Scholzovou
a pana Miloše Holubce,
zapisovatelkou ustavujícího zasedání zastupitelstva obce sl. Petru Therovou,
předsedou volební a návrhové komise pana Jaroslava Čížka, členy volební a návrhové komise pana Tomáše Klikorku a pan ing. Jaromíra Jirouše,
za uvolněnou starostku Obce Poniklá pro volební období 2006–2010 paní ing.
Miloslavu Kavánovou zvolenou 8 hlasy,
za neuvolněnou místostarostku Obce Poniklá pro volební období 2006–2010 paní
Alenu Vondrovou zvolenou 10 hlasy,
další neuvolněné členy rady Obce Poniklá:
paní Lenku Scholzovou zvolenou 14 hlasy,
pana Jaroslava Čížka zvoleného 9 hlasy,
pana Josefa Bekra zvoleného 10 hlasy,
za předsedu finančního výboru zastupitelstva Obce Poniklá sl. Petru Therovou,
za předsedu kontrolního výboru zastupitelstva Obce Poniklá paní Zdeňku
Petruškovou.
Ukládá:
starostce Obce Poniklá svolat první zasedání rady obce na pondělí 6. listopadu.
Obvody jednotlivých zastupitelů - orientačně:
1. Josef BEKR: Nová Ves (1-51)
2. Marek KULHAVÝ: čp.53-69 a Jilem (356-406,413-414)
3. Ing. Petr PLICHTA: čp.70-116,135,142,493-4,496
4. Alena VONDROVÁ: čp. 117- 141
5. Miloš HOLUBEC: čp.143-171,296-299,480-483
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6. Tomáš KLIKORKA: čp. 172-205,209-212,220,231,294-5,342-349
7. Jana PIČMANOVÁ: čp. 206-8,213-219,221-228
8. Ing. Jaromír JIROUŠ: čp. 230-259,278, 486-490
9. Zdenka PETRUŠKOVÁ: čp. 261-264,269-274
10. Květa KAVÁNOVÁ: čp. 266-267, 300-303
11. Ladislav MIKOLÁŠEK: čp. 275-279,279-293
12. Lenka SCHOLZOVÁ: čp. 306-321, Zabylý
13. Petra THEROVÁ: čp. 407-442
14.Jaroslav ČÍŽEK: čp.445-471

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
konaného v pátek 22.prosince 2006 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomno 14 zastupitelů
Omluvena ing. Miloslava Kavánová
PROGRAM
1. Zahájení-schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele.
2. Odsouhlasení stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu
Souborného stanoviska ke konceptu Územního plánu obce Poniklá
3. Odesílání písemných materiálu zastupitelům.
4. Diskuze.
5. Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení
Třetí mimořádnou schůzi zastupitelstva obce zahájila a přítomné přivítala místostarosta paní Alena Vondrová.
Návrh na ověřovatele zápisu: Jaroslav Čížek a Zdena Petrušková
Návrh zapisovatele: Květa Kavánová
Navrhovatel usnesení: Alena Vondrová
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Ad 2) Odsouhlasení stanoviska nadřízeného orgánu
Místostarosta oslovila paní Květu Kavánovou a požádala ji o podání zprávy ve
věci schválení Souborného stanoviska Konceptu Územního plánu Obce Poniklá.
K tomu bylo sděleno následující:
Obec Poniklá včerejším dnem administrativně dokončila druhou etapu zpracování
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Územního plánu obce Poniklá. Práce na územním plánu byly zahájeny v roce 2004.
Dokončení druhé etapy podle stávající platné legislativy, tj. podle zákona č. 50/1976 S.,
o územním plánování a stavebním řádu-stavební zákon. Proto se spěchá, aby se tato
část územního plánu schválila do konce letošního roku, neboť od 1.1.2007 bude zákon
50/1976 Sb., nahrazen novým zákonem, který nepřipouští zpracování územních plánů
obcemi, které nemají rozšířenou působnost nebo nemají autorizovaného zpracovatele.
Protože schvalování územně plánovací dokumentace je velice náročné z časového
hlediska, bylo již na minulém veřejném zasedání připomenuto, že do konce roku musí
být Koncept Územního plánu obce Poniklá schválen. Dnes bylo proto svoláno toto mimořádné zastupitelstvo aby se druhá etapa zpracování ÚP schválila do 31.12.2006.
Tento schválený Koncept bude v lednu předán obci s rozšířenou působností, tj. na MěÚ
Jilemnice, odbor ÚPSŘ, který má podle nové legislativy územní plán dokončit.
Diskuse: Pan Čížek: jak bude postupováno v případě, že bude požadována změna ÚP.
Paní Kavánová odpověděla, že změny se budou podávat na obec s rozšířenou působností, tj. na MěÚ Jilemnice odbor ÚPSŘ a po úvaze s obcí a pokud bude těchto
změn více, se budou pořizovat změny ÚP, ale již na náklady žadatelů.
Návrh na usnesení:
ZO bere na vědomí sdělení o postupu při zpracování Návrhu souborného stanoviska
ke Konceptu Územního plánu Obce Poniklá.
ZO bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu
Souborného stanoviska ke Konceptu Územního plánu Obce Poniklá.
ZO schvaluje souborné stanovisko k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí
hlediska: - vlivů na lokality soustavy NATURA 2000,
- vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví,
a závěry těchto stanovisek budou převzaty do návrhu Územního plánu Obce Poniklá.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 2 (Mikolášek, Kulhavý)

Ad 3) Odesílání písemných materiálů zastupitelům
Paní Vondrová oslovila zastupitele ve věci předávání písemných podkladů k veřejnému projednávání a nezbytného styku se zastupiteli ve věci pozvánek apod.
Požádala zastupitele o uvedení e-mailové adresy k podpisu na prezenční listině přítomných členů ZO. Na tyto adresy budou zastupitelům od ledna rozesílány materiály, které se budou projednávat. Ten zastupitel, který nemá možnost přijímat poštu
elektronicky, budou na požádání poskytovány materiály v písemné podobě.
Diskuze: M. Kulhavý: souhlasí, ale měl by být potvrzen příjem elektronické pošty
adresátem. Dále by rozsáhlejší skenované materiály měly být rozesílány v menších
formátech (200-300 Kb).
9

Pan Mikolášek:větší formáty zasílat písemně.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozesílání písemných materiálů a podkladů pro veřejné projednávání zastupitelům elektronickou poštou, počínaje měsícem lednem
2007.
ZO schvaluje rozesílání písemných materiálů a podkladů pro veřejné projednávání
v písemné podobě těm zastupitelům, kteří o to požádají.
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0
Ad 4) Diskuze
Ing. Petr Plichta: Na minulém veřejném zasedání bylo paní starostkou zmíněno, že
se očekává schválení části dotace na výstavbu tělocvičny. To bylo již zveřejněno
i v některém denním tisku. Zastupitelé za Sbor dobrovolných hasičů se domnívají, že
tato stavba ve středu obce je natolik závažným zásahem do této lokality, že je třeba
širšího projednání zpracovaného projektu . Navrhuje veřejné projednání předloženého projektu.
ZO bere na vědomí.
USNESENÍ ze 3. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
ze dne 22. prosince 2006 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Po předložení zpráva a návrhů zastupitelstvo obce:
Bere na vědomí:
- Sdělení o postupu při zpracování Návrhu souborného stanoviska ke Konceptu
Územního plánu Obce Poniklá.
- Návrh na veřejné projednání projektové dokumentace stavby „Víceúčelová stavba
tělocvičny v Poniklé“.
- Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Souborného stanoviska ke Konceptu Územního plánu obce Poniklá.
Schvaluje:
- Program 3.zasedání zastupitelstva obce.
- Ověřovatele, zapisovatele a navrhovatele 3.zasedání zastupitelstva obce.
- Souborné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování ke Konceptu Územního plánu Obce Poniklá.
- Rozesílání písemných materiálů a podkladů pro veřejné projednávání zastupitelům
elektronickou poštou, počínaje měsícem lednem 2007.
- Rozesílání písemných materiálů a podkladů pro veřejné projednávání v písemné podobě těm zastupitelům, kteří o to požádají.
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Souhlasí:
- Se stanoviskem k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí z hlediska:
vlivů na lokalit soustavy NATURA 2000,
vlivů na životní prostředí a veřejného zdraví,
a závěry těchto stanovisek budou převzaty do návrhu Územního plánu Obce Poniklá.

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PONIKLÁ
konaného v úterý 13. března 2007 od 16.00 hodin v pohostinství Mádle
Přítomno: 15 zastupitelů
Zasedání zahájeno v: 16:05 hod
PROGRAM
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele
2. Zpráva o činnosti RO za období od 23. prosince 2006 do 19. února 2007
3. Schválení výsledku hospodářské činnosti obce Poniklá za rok 2006
4. Schválení výsledku hospodaření Základní školy Poniklá
5. Schválení výsledku hospodaření Mateřské školy Poniklá
6. Přehled vyřazeného majetku MŠ Poniklá
7. Prodej pozemků
8. Přehled nákladů na komunální odpad v roce 2006
9. Přehled nákladů na vodné a stočné v roce 2006
10. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
11. Zvýšení nájemného smuteční síně
12. Schválení výše poplatku pro Svazek Jilemnicko
13. Schválení příspěvku na básnickou sbírku pana Jerie
14. Schválení PASPORTU místních komunikací
15. Schválení kontokorentního účtu obce
16. Schválení smlouvy o dílo
17. Tělocvična
18. Diskuze
19. Návrh na usnesení a závěr
Ad 1) Zahájení
Čtvrté zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16:05 hod v pohostinství Mádle
za přítomnosti 15 členů zastupitelstva. Ověřovatelé posledního zápisu (Z. Petrušková
a J. Čížek) se vyjádřili k zápisu ze 3. zasedání ZO Poniklá konaného 22. prosince
2006.
Schválení programu 4. jednání zastupitelstva obce.
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Diskuze:
Kulhavý: Na konci v programu je bod ohledně diskuze občanů. Navrhujeme tento
bod přesunout na začátek dnešního programu, aby se mohlo podle změny jednat už
od dneška.
M. Kavánová: Po projednání s bývalou paní starostkou se jedná o změnu jednacího
řádu.
P. Plichta: Chceme, aby to bylo už pro naši schůzi, jedná se o tělocvičnu.
Kulhavý: Já jsem projížděl zákony a tam je přímo dáno, že občané na to mají právo.
Kulhavý: Navrhuji, aby se bod 19 (změna jednacího řádu) zařadil na začátek, po
schválení programu se o tom budeme bavit v bodu 2.
K. Kavánová: Musí být striktně daná pravidla - jak dlouho, kdo atd. Vždy se k tomu
zastupitelstvo vyvarovávalo, podle mě vy jste zastupitelé a vy si zodpovídáte za to, co
si rozhodnete.
Mikolášek: Je sice pravda, že jsme zastupitelé, myslím si, že by občané měli dostat
prostor, aby se k tématu vyjádřili. My vlastně nevíme jaký názor mají občané, jsem
pro, aby měli občané možnost vyjádřit se k tématu, musí to být omezeno pravidly.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s přeřazením posledního bodu, který se týká jednacího řádu na začátek
programu, tedy do bodu č. 2.
Hlasování:pro 14 proti 1 (K. Kavánová)
zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva, konaného v úterý 13.
března od 16:00 hodin.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Návrh na ověřovatele zápisu: Klikorka Tomáš a Pičmanová Jana; pro 13, zdržel se 2
(Klikorka, Pičmanová)
Návrh zapisovatele: Petra Therová; pro 14, zdržel se 1 (Therová)
Navrhovatel usnesení: Kulhavý Marek; pro 14, zdržel se 1 (Kulhavý)
Diskuze:
Therová: Již počtvrté jsem byla navržena na zapisovatele zasedání. Na jednu stranu
jsem poctěna tím, že je mi dána důvěra, na druhou stranu je to pro mě omezující činnost, kdy se musím soustředit na psaní, sledovat, jak se hlasuje, kdo je pro, proti, kdo
se zdržuje. Myslím, že by bylo vhodné, aby se investovalo do diktafonu, který by
usnadnil práci nejenom mně, ale i dalším případným zapisovatelům. Nejenom, že bude moci být zaznamenán doslovný zápis, ale bude i kontrola pro případ, že by někdo
se zápisem nesouhlasil. V současné době je k dispozici spousta kvalitních diktafonů,
které nemají problém zaznamenat i vzdálenější hlasy. Prosím o zvážení tohoto návrhu.
M. Kavánová: Myslím, že by neměl být problém tomuto návrhu vyhovět.
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Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 4. zasedání ZO pana T. Klikorku a paní J. Pičmanovou ověřovateli
zápisu, zapisovatelem sl. P. Therovou, navrhovatelem usnesení pana M. Kulhavého.
Hlasování:pro 15 proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Změna jednacího řádu
Starostka obce byla požádána občany, zda by nebylo možné změnit postup u veřejného zasedání zastupitelstva. Do teď byla veřejná diskuze zařazena až na konec jednání, kdy jsou jednotlivé body schváleny zastupitelstvem. Občané by uvítali možnost
vystoupit ihned k přednesenému problému.
Diskuze:
Kulhavý: Pravda je, že občané by měli mít právo vyjadřovat se k bodům, pokud se
k tomu vytyčí parametry. Občané by mohli diskutovat po bodu, který by se projednával. U každého bodu je nějaký čas na diskuzi, pokud zastupitelé nemají již příspěvky,
vystoupí občan – 2 min, případně nějaká otázka, důležité, aby příspěvek byl k danému tématu. Nemohl by občan přijít s něčím úplně rozdílným. Myslím, že se ani toto
právo nebude využívat příliš často.
Čížek: Pokud se to bude týkat přímo občana – 3 min, ostatní minutu nebo až na konec.
Kulhavý: Zastupitelstvo řeší více věcí, záležitosti sousedské řeší rada, takže bych se
nebál, že by se sešlo hodně lidí.
Bekr: Občan může 2 minuty povídat a je to v pořádku, nebo bude 2 minuty klást otázky a bude to trvat déle.
M. Kavánová: Jednací řád musí mít přesná pravidla.
Kulhavý: Je to úloha hlavně moderátora, aby to nebylo nekonečné. Navrhuji to, že
diskuze občanů pouze k danému bodu, omezení 2 min a po diskuzi zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje změnu jednacího řádu, která se týká veřejné diskuze, která bude zařazena za každý bod programu, 3 pravidla: k tématu, po diskuzi zastupitelstva, omezení na 2 minuty, s platností od dalšího bodu.
zdržel se 2 (Čížek, K. Kavánová)
Hlasování:pro 13 proti 0
Ad 3) Zpráva o činnosti RO za období od 23. prosince 2006 do 19. února 2007
Zprávu z jednání rady obce zmiňovaného období přednesla místostarostka Alena
Vondrová. Zpráva o činnosti obce je přílohou tohoto zápisu.
Diskuze:
Mikolášek: Bod RO, že bude hledat řešení o splacení dluhu panu Jandovi. Pokud víme, tak minulé zasedání se mluvilo o částce přesahující 500 tis. Kč. Zajímalo by mě,
kde obec vezme peníze na splacení.
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M. Kavánová: Toto se bude řešit kontokorentním účtem.
Kulhavý: Zkoušeli jste žádat o nějakou hypotéku, je možnost vzít si hypoteční úvěr?
M. Kavánová: Úroky na hypoteční úvěr jsou vyšší než u kontokorentu.
M. Mikolášek: Usnesení RO 15.1. – RO schvaluje a nemá námitek k používání služebního vozidla panem R. Šírem, který funguje v obci i jako pohotovostní vozidlo.
Prosím o vysvětlení.
M. Kavánová: Osvědčilo se to při krizových situacích, kdy mimo svoji pracovní dobu likvidoval spadlé stromy.
Mikolášek: RO nemá námitek pro to, aby multikára parkovala u jeho domu?
Šír: Zajímalo by mě, proč pan Mikolášek stále hledá negativa k mé osobě, že parkuji támhle, že něco nemám. Jaký má k tomu důvod, že stále vypravuje, že parkuji doma. Proč se na to zastupitel Mikolášek ptá stále stejně?
Mikolášek: Pokud se mě na to občan zeptá, tak se zeptám na ZO, na větších městech
je používání automobilu upraveno vnitřním předpisem.
M. Kavánová: Chci říci, že v sobotu a v neděli probíhají na Destě opravy, zaplacen
je pouze materiál, obec se snaží o to, aby se získalo nové auto již několik let. Nevím,
proč by někomu mělo vadit, že parkuje u svého domu. Pan Šír je vždy ochotný reagovat na žádosti obce.
Šír: Někde v zápisech z roku 1993 bylo schváleno, že smím osobní automobil parkovat u domu.
Mikolášek: V pořádku, zeptal jsem se a bylo mi zodpovězeno.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje činnost RO za období od 23. prosince 2006 do 19.
února 2007.
zdržel 0
Hlasování:pro 15 proti 0
Ad 4) Schválení výsledku hospodářské činnosti obce Poniklá
V roce 2006 byl výsledek hospodářské činnosti záporný a to -160 907,99 Kč. Ztráta
bude převedena z účtu 931 na účet 932.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje převod z účtu 931 (hospodářský výsledek ve schvalovacím
řízení) ve výši -160 907,99 Kč (ztráta) na účet 932 (nerozdělený zisk či ztráta z minulých let).
Hlasování:pro 14 proti 0
zdržel se: 1 (Mikolášek)
Ad 5) Schválení výsledku hospodaření Základní školy Poniklá
Výkaz zisku a ztráty hospodaření Základní školy Poniklá uvádí kladný výsledek hospodaření ve výši 69 061,93 Kč. Tento výsledek bude převeden do fondu rezerv.
Návrh na usnesení:
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ZO schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ Poniklá ve výši 69
061,93 Kč do fondu rezerv.
Hlasování:pro 15 proti 0
zdržel se 0
Ad 6) Schválení výsledku hospodaření Mateřské školy Poniklá
Výkaz zisku a ztráty hospodaření Mateřské školy Poniklá uvádí kladný výsledek hospodaření ve výši 61 958,59 Kč. Tento výsledek bude převeden do fondu rezerv.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku MŠ Poniklá ve výši 61
958,59 Kč do fondu rezerv.
Hlasování:pro 15 proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Přehled vyřazeného majetku MŠ Poniklá
Ředitelka MŠ zveřejnila seznam věcí ve vlastnictví MŠ Poniklá, které jsou již nefunkční či nevyhovují. Je možno některé prodat formou dražby, jiné bude nutno zlikvidovat.
Diskuze:
Čížek: Věci jsou staré – podle mě je dražba bezpředmětná.
Kulhavý: Navrhuji na internetu a na vývěsce zveřejnit seznam věcí, aby veřejnost věděla o co se jedná a nechodili pro to do kontejneru.
M. Kavánová: Seznam bude uveřejněn na úřední desce a na internetu.
Scholzová: Možná spíš pro elektrikáře na náhradní díly. Já ty věci musím vyřadit oficiálně, proto to takhle nabízím, na internet a na desku bych zveřejnila pouze věci, které jsou funkční a nebo se dají použít na náhradní díly.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyřadit navrhované pomůcky z majetku Mateřské školky Poniklá s tím,
že seznam bude 1 měsíc viset na úřední desce a případní zájemci se mohou hlásit ve
školce.
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Hlasování:
Ad 8) Prodej pozemků
Obec Poniklá nabízí k odkoupení pozemky v katastru Přívlaka, parcely 248/1 258/1,
1768/7 panu Chlumovi, Po428, obec Poniklá vykoupí pozemky 1768/6 od Chluma
Lad., čp.428, 1768/5 od Ryplové Z.,čp.426 a 1768/3 od Šafránkové J,čp.300. Pan
Chlum má postaveny garáže do bývalé obecní cesty, cena těchto pozemků je 50,Kč/m2 (stavební parcela), okolí za 20,-Kč (paní Ryplová a Šafránková). Obecní cesta
se nám posunula na pozemky výše jmenovaných osob, proto obec žádá o odkoupení,
cena 20,-Kč/m2
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Plichta: Ideální řešení, pokud se lidé takto dohodli.
K. Kavánová: Jestliže tam byla nově zaměřena komunikace a vedle byla ta původní,
tak obci zůstane ta mez nebo se bude prodávat taky?
Plichta: Zatím zůstává obecní, nikdo o ni neprojevil zájem.
Chlum: Jsem moc rád, že se to konečně dá do pořádku.
Daniel a Kateřina Čížkovi podali žádost o odkoupení parcel kolem zakoupeného domu čp. 452, parcely 209, 213,(cena 20,-Kč/m2) a 215/2 (5,-Kč/m2).
Plichta: Při prodeji by bylo dobré, aby byly vidět hranice, neprodává se parcela, ale
pozemek. Mezi prodávajícím a kupujícím by mělo být jasné co se prodává a kupuje.
Martin Václavík ví o této žádosti, nic proti tomu nemá. Na parcele 215/2 má M.
Václavík možná nějaký hnůj, tak aby se o tom vědělo. Další věc – zda dodržovat to,
aby se to uveřejnilo ve zpravodaji.
M. Kavánová: O uveřejňování víme, nyní je se zpravodajem problém, ale umístěné
to tam je určitě. Pozemek bude třeba zaměřit. Včera byla poslána žádost o zaměření
pozemků.
Plichta: Z vlastní praxe vím, že je to rozumnější. Předejde se tím sporům.
K. Kavánová: Kdo bude hradit zaměření?
M. Kavánová: Manželé Čížkovi, kupující.
D. Čížek: Na kolik nás přijde zaměření?
Plichta: Cena obvyklá 5 – 6 tis. Kč za 100 m hranice.
D. Čížek: Katastrální mapa je nepřesná?
Plichta: Podle té se to měří.
Pan Braun má zájem odkoupit mez nad domem čp. 62, cena 20,-Kč/m2, pan Koucký
žádá obec o parcelu 2406/16 (20,-Kč/m2). Obec Poniklá žádá odkoupení pozemku
2406/14 od Kouckých a kousku cesty od Braunových za cenu 50,-Kč/m2. Všechny tři
strany se dohodly, že potřebné nové zaměření bude placeno třetinově, každý zúčastněný stejným dílem. Po této dohodě nová skutečnost panem Kouckým, který trvá na
tom, že cesta, která má být odkoupena obcí byla zastíněna věcným břemenem.
Plichta: Tam se už toho dělalo víc, aby už tam byl klid. Celý ten plán platil pan
Koucký. Braunovi to chtějí jinak, tak ať ho nechají udělat. Třetinově by se měl platit
až plán, který bude konečný.
M. Kavánová: S tím souhlasím, je s nimi těžká dohoda.
Kulhavý: Nebylo by špatné, pokud je dohoda možná, aby si Branouvi a Koucký zaplatili měření, když proběhnou prodeje, tak aby se zaplatila třetina.
M. Kavánová: Zvala jsem je, každou stranu zvlášť, přijdou, problémy jsou z obou
stran. Pan Koucký zaplatil i právníka, zaměření, byla bych ráda, kdyby se tento problém jednou pro vždy vyřešil. Já už bych neváhala a nechala to takhle, hlavně, že by
16

to byl konec všem těmto sporům.
Kulhavý: Jedná se o to, že pokud jsou spory několikaleté, proběhne měření, napíšeme smlouvy o prodeji pozemků, aby zase nenastal problém, aby se zase nenašla hrouda, která se bude řešit. Zapracovat do smlouvy následný prodej. Aby smlouva byla
podmíněna.
M. Kavánová: Ano, bude tomu předcházet smlouva.
Čížek: Tímto je chceme donutit, aby spor skončil.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku 248/1 a 258/1 panu Chlumovi za 50,-Kč/m2 a pozemek
1768/7 za 20,-Kč/m2
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
ZO schvaluje odkoupení pozemků od vlastníků - 1768/3, 1768/5, 1768/6 za cenu 20,Kč/m2
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
ZO schvaluje prodej pozemků manželům Čížkovým, pozemek č. 209 a 213 za cenu
20,-Kč/m2, pozemek 215/2 za cenu 5,-Kč/m2 s předcházejícím vyměřením pozemku
zaplaceným zájemcem.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 1 (Kulhavý)
ZO schvaluje odprodej části pozemku 2406/12 panu Braunovi, čp.62, za cenu 20,Kč/m2, schvaluje odprodej pozemku 2406/16 panu Kouckému, čp.63, za cenu 20,Kč/m2, schvaluje uvalení věcného břemena na pozemek 2406/14 pana Kouckého
Braunovým a schvaluje koupi kousku cesty od pana Brauna za cenu 50,-Kč s tím, že
se všechny 3 strany budou podílet na zaměření pozemků, které budou dotčeny prodejem (Braunovi, Koucký, obec), toto bude smluvně ošetřeno.
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Hlasování:
Ad 9) Přehled nákladů na komunální odpad v roce 2006
Základní cena pro objemný odpad se pro rok 2007 zvýšila z 556,- Kč na 617,- Kč/t,
cena za skládkování pro nebezpečný odpad vzrostla z 1 200,- Kč na 1 400,- Kč/t, cena za komunální odpad (skládkovné) navýšila z 300,-Kč na 400,- Kč/t.
Na druhou stranu je nutné poděkovat všem, kteří třídí odpad. Srovnávací tabulka
o množství tříděného odpadu v posledních letech vyšla v časopise „Pod horami“. Z čísel uvedených pod textem vyplývá, že náklady na tříděný odpad jsou jen o 30 % vyšší než navrácené platby za tříděný odpad firmou EKO KOM.
Odvoz a likvidace popelnic (218 tun)
Dopravné velkoobjemových kontejnerů

464 725,- Kč
31 393,- Kč
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Likvidace objemného odpadu (38 tun)
Svoz a likvidace nebezpečného odpadu (20 tun)
Platby za pytle na TKO a směsné plasty
Doprava, likvidace , nájem - tříděný odpad
NÁKLADY CELKEM

38 729,- Kč
27 911,- Kč
66 019,- Kč
127 876,- Kč
756 653,- Kč

Sníženo o železný šrot (4,5 tun)
Platby EKO KOM za tříděný odpad
CELKEM náklady po snížení

-13 643,- Kč
-89 089,- Kč
653 921,- Kč

Počet zpoplatněných trvale žijících obyvatel k 1. 1. 2007
Počet rekreačních objektů
Celkem platících subjektů

1 210
172
1 382

Výpočet poplatku za rok 2006: 653 921 : 1 382 = 473,17 Kč/rok/občan nebo rekreační objekt
Rozdíl v poplatku pro rok 2007: 473,17 – 450 = 23,- Kč/rok/občan nebo rekreační
objekt, což je doplatek na osobu 5,14%
Diskuze:
M. Kavánová: Byla bych ráda, aby poplatek zůstal ve stejné výši jako v r. 2006, zvýšení nákladů se bohužel nevyhneme, na druhou stranu by bylo dobré lidi motivovat.
Mikolášek: Zákon mluví o tom, že svoz odpadů může využívat i právnická osoba, má někdo z podnikatelů uzavřenou s obcí smlouvu o svozu odpadů? Mají velké firmy uzavřeny smlouvy?
Čížek: Interlana má smlouvu s Pedersenem a přímo s vykupiteli. Předkládali jsme přehled.
Vondrová: Družstvo má s firmou také smlouvu, v zimě máme svoz každý týden, v létě
1 x za 14 dní. Nebezpečné odpady likvidují firmy, které jsou k tomu určené. Železný šrot
si likvidujeme sami.
Mikolášek: Nejedná se mi o velké podnikatele, jsou tu i osoby, které podnikají v cestovním ruchu, odpad je větší, ale zajímalo by mě, zda oni musí mít taky smlouvu sepsanou
s firmou.
Pičmanová: Já platím za hosty tak jako bych měla celoročně v chatě jednoho člověka.
Jejich odpad dávám do naší popelnice, kterou nechávám vyvážet jednou za 14 dní. Tady
je to ubytovací období hrozně krátké a toho odpadu se tolik nevyprodukuje.
Mikolášek: Někteří platí a někteří neplatí, tak by to být nemělo.
Holubec: Já bych chtěl na druhou stranu také pochválit a tím je sběr ve škole. Děti jsou
motivované, je to vidět. I rodiče, kteří by jinak netřídili, tak za ně třídí děti. Děti učí třídit dospělé. Někdo se už nepředělá, ale tohle je správné a rozhodně bych to nadále podporoval.
Kulhavý: Bylo by zajímavé číslo: částku, kterou platí občané za odpady a kterou by pla18

tili pokud by netřídili. Každým rokem se ty poplatky zdražují.
Mikolášek: Zákon mluví pouze o částce 500,- Kč.
Scholzová: Reakce na Kulhavého: k tomu číslu přidat i číslo o vytřídění ve škole.
Bekr: Tříděný odpad musíme brát z hlediska občana jako nulový.
Ledvina: Odvážím popelnici a ne tak často. Bylo by možné pro starší občany poplatky
diferencovat? Když vyváží popelnici jednou za měsíc, tak aby si zaplatili jen jednu vyvezenou popelnici.
Scholzová: To je hezký systém, ale je vhodný jen pro poctivé lidi. To už tu jednou bylo –
plnily se popelnice sousedů, vznikaly černé skládky. Je to hezká idea, ale není možná.
Ohledně starších lidí – nabídněte jim Vaši popelnici. My máme jednu popelnici na 3 domy.
Ledvina: Šlo mi hlavně o to, aby šlo starším lidem pomoci od vysokého poplatku.
Patočka: Lidé dávají do popelnic všechno možné. U nás v domě platí myšlenka: proč třídit, když se za to platí. Nám stačily 3 popelnice do roku, ostatní jsme třídili a teď? Ti co
znečišťují, tak platí stejně jako my.
Hájek: Máme v Jablonečku chalupu, tam je stále systém známek a tam funguje.
Bekr: Jabloneček má svůj sběrný dvůr. Odpady byly problémem a stále jsou.
Jirouš: Reakce na p.Kulhavého: Tříděný odpad na jednoho obyvatele činí 64 Kč, tzn. cena odpadů bez třídění by byla o tuto částku vyšší.
Scholzová: Těžko se dokazuje, ty třídíš, ty ne, je to nereálné. Zatím jsme nenašli řešení.
Plichta: V období známek bylo spousta občanů, kteří tvrdili, že nemají žádný odpad
a když se přešlo na placení, tak mají nacpané popelnice každý týden.
Holubec: Bydlím vedle hřbitova, kam lidé tajně nosili odpady, potom se to muselo obcí
likvidovat , sem tam se něco pálilo. Teď to zmizelo a je to dobře. Když jedu od
Jablonečka, tak podél silnice je to samý pytel. Z mé strany vidím pokrok.
Čížek: Byli jsme na školení od firmy Pedersen. V Libereckém kraji zmizelo za poslední
3 roky 90 % černých skládek. Ten paušál má své klady. I když žádný systém není spravedlivý.
M. Kavánová: Byla oslovena další svozová firma. Oslovila jsem je s konkrétní poptávkou. Dále budeme spadat pod Pedersen, protože oslovená firma zde nemá vytvořenou síť.
Pedersen nabídl řešení: na každého občana bude 20 l odpadu týdně. Podle počtu obyvatel v domě bude tak velká popelnice, bude označena známkou. Poplatek vychází o malinko víc než 450,- Kč, ale bude to „spravedlivější“. Budou se platit stejné peníze, ale
každý si zaplatí svých 20 l.
Kulhavý: Od Pedersena je to pouze o tom, jak poctivě spočítat co odvezou.
M. Kavánová: Stále hledáme řešení. Někdo je poctivý, druhému je to jedno. Je to pouze o přístupu lidí.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poplatek za odpady ve výši 450,- Kč/rok/občana nebo rekreační objekt
pro rok 2007
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
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ZO schvaluje pro rok 2007 dotaci na místní poplatek za likvidaci TKO ve výši 23,Kč/rok/občana nebo rekreační objekt.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 10) Přehled nákladů na vodné a stočné v roce 2006
Účetní předpis za vodné k 1. 1. 2006
509 197,- Kč
Skutečné tržby za vodné k 31. 12. 06
511 306,- Kč (45 681m3)
Účetní předpis tržeb za stočné k 1. 1. 2006
374 507,- Kč
Skutečné tržby za stočné k 31. 12. 07
374 507,- Kč (28 329m3)
Náklady na vodovod za rok 2006 celkem:
680 390,- Kč
Položky: - ostatní osobní výdaje
41 400,- Kč
- soc. a zdravotní pojištění
14 490,- Kč
- montáž vodoměrů
31 217,- Kč
- služby
422 041,- Kč
- poplatky
150 000,- Kč
- projekty
21 242,- Kč
Náklady na kanalizaci a ČOV za rok 2006 celkem:
814 589,- Kč
Položky: - ostatní osobní výdaje
47 697,- Kč
- soc. a zdravotní pojištění
16 703,- Kč
- materiál
2 719,- Kč
- služby
620 458,- Kč
- vodné
7 012,- Kč
- sankce
120 000,- Kč
Náklady na 1m3 vody:
Náklady na 1m3 kanalizace:

680 390 : 45 681 = 14,89 Kč/m3
814 589 : 28 329 = 28,75 Kč/m3

Dotace obce:
schválená cena vodného pro rok 2006 byla 14,- Kč/m3, obec dotuje 0,89 Kč/m3
schválená cena stočného pro rok 2006 byla 17,- Kč/m3, obec dotuje 11,75 Kč/m3
Diskuze: Klikorka: Určitě bych zvýšil, u vody alespoň na 15 Kč, nevím, proč by se
doplácela voda. Stočné bych zvýšil alespoň na 20 Kč/m3 .
Kulhavý: Souhlasím s Klikorkou, každý zodpovídáme sám za sebe. U stočného je
potřeba dořešit kanalizaci a pokud budeme stále dotovat, tak si nepomůžeme. U vodného jsem pro, aby se hradilo minimálně 15 Kč/m3.
Čížek: Musíme se zabývat tím, abychom snížili náklady. Firma Trkan má výpovědní
lhůtu, všichni očekáváme, že budou následovat úspory v příštím roce, je potřeba dobudovat přečištění na kanalizaci a svedení dešťové vody.
Klikorka: Na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu není problém během roku poplatek snížit. Uvidíme, jak se k věci postaví nový provozovatel. Není problém kdykoliv snížit cenu.
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Čížek: S tím souhlasím, nemůžeme přepokládat, jak lidé budou šetřit s vodou.
K. Kavánová: Já se domnívám, že 1 Kč nikomu neublíží, ta koruna by zvýšená být
mohla. U stočného bych byla opatrnější.
Klikorka: Proto neříkám plnou taxu, ale jenom 20,- Kč, dohromady se jedná zvýšení o 4,- Kč.
Kulhavý: Paní Kavánová má v tomhle celkem pravdu. Ve spoustě obcích se platí jiné poplatky. Tam u toho stočného bych byl také opatrný.
Bekr: U stočného bychom se měli snažit, aby se co nejvíce lidí připojilo k čističce.
Nechat výši, jaká je a jít potom, kdo má septiky, zda vyhovují či nevyhovují.
Ledvina: Já jsem se chtěl jenom zeptat: je technicky možné řešit dešťovou vodu jiným způsobem?
M. Kavánová: Dělá se projekt.
Čížek: Toto nařizuje zákon. V době, kdy se bytovky stavěly zákon oddělení dešťových vod neřešil.
Ledvina: Něco jiného je město a vesnice. Jaké je procento lidí, kteří nejsou připojeni na kanalizaci?
K. Kavánová: Asi 80 % je napojeno.
Klikorka: Lidé, kteří nejsou v současné době napojeni - obcházel je někdo z obce,
diskutovalo se s nimi o tom, zda mají zájem se napojit? Paní Scholzová asi ví, dělali
si připojení na své náklady.
M. Kavánová: Při budování kanalizace byli občané osloveni. V současné době nebylo s nikým jednáno.
Čížek: Zákon by měl být daleko přísnější.
K. Kavánová: Na obci jsou pravidla, kdy obec nechá vypracovat dokumentaci k přípojce, je stanovený strop ceny na metr kanalizace na šachtu. Občan si to zaplatí a náklady mu jsou odečítány z vodného a stočného.
Ledvina: Bylo by možné občanům předložit tabulku, kolik by je připojení stálo? Aby
lidé byli v reálných číslech.
Bekr: Od 1.1.2008 se to bude řešit.
Kulhavý: Bavíme se o výši vodného a stočného a ne o připojení na kanalizaci.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši vodného na 15 Kč/m3 od 1. 5. 2007
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
ZO schvaluje výši stočného 20 Kč/m3
Hlasování:
pro 7 (Bekr, Kulhavý, Holubec, Plichta, Pičmanová, Klikorka, Mikolášek)
proti 5 (Vondrová, Kavánová, Scholzová, Petrušková, Kavánová K.)
zdržel se 3 (Therová, Čížek, Jirouš)
Tento návrh nebyl schválen.
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ZO schvaluje ponechat výši stočného v dosavadní výši 17,- Kč/m3 za stočné od 1.
5. 2007
Hlasování:
pro 8 (Kavánová K., Plichta, Holubec, Vondrová, Kavánová M., Scholzová,
Petrušková, Therová)
proti 4 (Klikorka, Pičmanová, Čížek, Kulhavý)
zdržel se 3 (Jirouš, Bekr, Mikolášek)
ZO schvaluje pro rok 2007 dotovat poplatek za stočné ve výši 11,75 Kč/m3.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 1 (Klikorka)
Ad 11) Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Paní Jana Koldovská z čp. 277 žádá o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve
výši 30 000,- Kč na opravu střechy. Protože je ve fondu dostatek finančních prostředků a paní Koldovská splňuje požadované podmínky není důvod proč jí nevyhovět.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí půjčky paní Janě Koldovské, čp. 277, na opravu střechy ve
výši 30 000,- Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 12) Zvýšení nájemného smuteční síně Poniklá
RO navrhuje a na svém jednání dne 5. února usnesením č. 152 schválila zvýšení nájemného smuteční síně v Poniklé z 500,- Kč na 800,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zvýšení nájemného smuteční síně Poniklá na 800,- Kč s účinností od 5. února 2007.
Ad 13) Výše poplatku pro Svazek Jilemnicko
RO na svém zasedání dne 15. ledna 2007 byla seznámena s výší poplatku za členství
ve svazku Jilemnicko - svazek měst a obcí. Jeho výše činí 9 656,- Kč. Poplatek byl
schválen usnesením RO č. 129.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí výši poplatku za členství v Jilemnicko - svazek měst a obcí ve výši 9 656,- Kč.
Ad 14) Příspěvek na básnickou sbírku pana Jerie
RO projednávala žádost pana O. Peterky o sponzorský dar na pořízení sbírky básní22

ka F. Jerie. RO na svém zasedání dne 22. ledna 2007 odsouhlasila usnesením č. 126
příspěvek na básnickou sbírku ve výši 3 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí příspěvek obce na básnickou sbírku panu F. Jerie
ve výši 3 000,- Kč.
Ad 15) Schválení PASPORTU místních komunikací
Po zdlouhavém vybírání, které komunikace zahrnout do místních a které se stanou
pouze účelovými byl vytvořen návrh PASPORTU místních komunikací. Jsou v něm
zahrnuty všechny komunikace, kde je asfaltový povrch, kde byla provedena úprava
a všechny ty, které jsou pro pohyb v obci nepostradatelné. Místní komunikace znamenají více povinností pro obec, také větší práva při požadování opravy cesty osobou, která cestu poničila.
Diskuze:
Mikolášek: Co to pro obec znamená, mít zpracovaný Pasport ?
M. Kavánová: Pasport obsahuje všechny komunikace, které jsou pro obec stěžejní.
O tyto komunikace bude dbát a udržovat je. Pokud komunikace v Pasportu nebude,
stává se účelovou.
Mikolášek: Kdo rozhodoval o tom, které komunikace sem umístit?
K. Kavánová: Pasport se vydává z toho důvodu, aby bylo jasno, že obec k nim má
povinnosti. Všechny povinnosti, které vyplývají ze zákona o místních komunikacích.
Máme nejenom povinnosti, ale i práva. Navrhuji, aby 9 komunikací bylo vyškrtnuto
a aby byly dány mezi účelové komunikace:
2735 – nechat část od Rybárny k Martincovým
2771/4, 2771/5, 2771/7, 2771/9, 2777, 2783/2, 195/3, 199/3
V soupisu mi dále chybí 3015/1 – preložka, silnice k bytovkám
Václavík: obec se chce zprostit zodpovědnosti o údržbu cesty na nádraží. To je jediná cesta na nádraží, tímhle způsobem odříznete Přívlaku.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí změny v Pasportu místních komunikacích.
Ad 16) Schválení kontokorentního účtu obce
Obecní úřad Poniklá požádal Českou spořitelnu, u které má běžný účet o zřízení kontokorentního účtu ve výši 800.000,- Kč. Tento účet by sloužil k uhrazení faktur v době, kdy ještě na účet obce nedorazily příjmy z finančního úřadu a k částečnému
uhrazení faktur pana Jandy. Kontokorentní účet bude zřízen na dobu jednoho roku
s úrokovou sazbou 4,2 – 5 %. Úroky se platí pouze z výše úvěru. RO odsouhlasila zřízení kontokorentního účtu dne 12. února 2007 usnesením č. 155.
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Diskuze:
Kulhavý: Čím se účet ručí?
Čížek: Jedná se o měsíční částky.
Klikorka: Vše je uvedeno v podmínkách smlouvy.
Kulhavý: Velká část úvěru jde na faktury pana Jandy, kontokorenty se řeší rychle návratné investice, u těchto faktur by mohl nastat problém.
Čížek: Záměr obce byl ten, aby obec nebyla nikomu dlužná a nedostala se do problémů s penálem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení kontokorentního účtu u České spořitelny ve výši 800 000,-Kč,
smlouvou č. 588-020-2007
Hlasování:pro 14 proti 1 (Mikolášek)
zdržel se 0
Ad 17) Schválení smlouvy o dílo
Na druhém zasedání zastupitelstva, konaného dne 14. prosince odsouhlasilo ZO usnesením č. 26, že Obec Poniklá půjde do projektu, který se bude týkat modernizace ZŠ.
Projekt je předběžně zpracováván a zaslán k předběžnému šetření, zda je vůbec reálné z NF nějakou dotaci obdržet. O projekt se starají Ing. Radka Soukupová a Mgr.
Katka Stojková. Nicméně je nutno vypracovat projektovou dokumentaci. Byl osloven
pan projektant R. Matoušek.
Diskuze:
Kulhavý: V podkladech máme datum podepsání 20. dubna, v rozpisu prací už je harmonogram, dle kterého už se na tom pracuje.
M. Kavánová: Jsme tlačení časem, do konce května by měl být projekt hotový.
Kulhavý: Vadí mi, že musím hlasovat o něčem, co už dávno běží. Já bych byl nerad,
aby se to stalo pravidlem. Vlastně když to teďneschválím, tak poškodím obec.
M. Kavánová: Beru to jako technickou poznámku. Bohužel nemůžu slíbit, že se tohle už nestane.
Klikorka: Jak bude řešeno předfinancování a dofinancování této akce?
Therová: Lze to ošetřit tím, že my jako ZO schválíme dofinancování akce v případě
získání dotace.
Klikorka: Ing. Soukupová a Mgr. Stojková dělaly nějakou vizi na obydlení půdy, nebo byly požádány, že by se z půdy ve škole udělalo ubytování, řeší projekt i toto?
Počítá se s vyvedením kanalizace, elektriky, počítá se i s touto možností?
M. Kavánová: Tato smlouva neřeší rekonstrukci půdních prostor, ovšem počítá s ní
do budoucna, proto se již teď počítá s vyvedením sítí do těchto prostor. Projekt je postaven tak, aby nebylo nutné stavební povolení.
P. Thérová: Pro dotace z NF není potřeba dokládat stavební povolení.
Jirouš: Upozorňuji na neexistující odkazy ve smlouvě o dílo.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy s panem R. Matouškem, předmětem plnění je
„Modernizace ZŠ Poniklá.“
Hlasování:
pro 10 (Kavánová K., Jirouš, Holubec, Bekr, Vondrová, Kavánová M.,
Scholzová, Čížek, Petrušková, Pičmanová)
proti 0
zdržel se 5 (Klikorka, Mikolášek, Plichta, Kulhavý, Therová)
Ad 18) Tělocvična
Podklady k výstavbě tělocvičny jsou veřejně přístupné na webu. Již byly osloveny některé dotčené orgány, aby ke stavbě podaly stanovisko, pokud možno souhlasné.
Diskuze:
Bekr: Máme přislíbeno 10 mil. Kč, o dalších 5 mil. Kč se žádá, ale celkové náklady se
vyšplhají na 25 mil. Kč. Dnes proběhla zpráva, že další porcování medvěda nebude.
M. Kavánová: Dnes jsem mluvila s panem Ondruškou, musíme splnit podmínky, dokumentaci ke stavebnímu povolení do konce srpna, pokud nebudeme mít celkovou
dokumentaci, může se stát, že o peníze přijdeme. Můžeme žádat o chybějící peníze
z dalších fondů. Pokud nebudeme úspěšní v dalších zdrojích, můžeme požádat o peníze z medvěda. Nabídl nám pomoc.
Mikolášek: Na včerejším jednání jsem nebyl, po obci jsem četl plakáty, na kterých
jsou vize, na nich mi to připadá jako malý kulturní dům.
Jirouš: Na včerejším jednání s paní Sůvovou nám bylo vše vysvětleno, požadavek
z naší strany je pouze skosení střechy.
Kulhavý: Architektka nám na včerejším jednání vysvětlila každý bod, myslím si, že
tu stavbu má velice dobře promyšlenou.
Jirouš: Chceme hlavně splňovat kritéria pro sportovní utkání.
Čížek: Další věcí jsou problémy s požárním zabezpečením.
Klikorka: Počítá se tam někde s balkónem pro diváky?
M. Kavánová: Až budou plány, zase to půjde na internet. Zatím se bude budovat hrubá stavba plus prostory pro něco (třída, klubovna, ubytování...), s tím, že do budoucna se tam bude něco budovat, zatím se jedná pouze o vybudování tělocvičny. Musíme
vycházet z toho, že je to přístavba školy.
Therová: Jsou již nějaké bližší informace o tom, do kdy se budou muset peníze
z medvěda vyčerpat?
M. Kavánová: Prozatím víme, že do konce srpna musíme mít stavební povolení.
Čížek: Pro upřesnění občanům – architekta Sůvová je oproti ostatním architektům 8
x levnější.
Klikorka: Počítá se s nějakými prostory nad tělocvičnou?
Kulhavý: S těmito prostory se počítá právě v předsazeném prostoru. Pokud jsi viděl
plány, tak tam jsi musel rozpoznat prostory pro možné ubytování.
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M. Kavánová: To nyní nemusíme řešit. Nejprve musíme postavit tělocvičnu.
Klikorka: Kdo bude hradit provozní náklady?
M. Kavánová: Vše půjde přes školu. Řešit se to bude pronájmem prostor.
Václavík: Dá se do budoucna udělat nějaké sezení s občany?
Kulhavý: Vše, co se týká veřejnosti – jsme velmi tlačeni časem, diskuze ohledně tělocvičny je na ponikelských stránkách.
Ledvina: Plakáty jsem věšel já, byla to aktivita k tomu, aby občané měli možnost se
k tak velké investici vyjádřit. Myslel jsem, že ten projekt tady bude představen, proto bych chtěl získat informace na pár otázek:
Jaký byl původní ekonomický projekt? Schází mi ekonomická rozvaha, koncepce, architektonická vize.
M. Kavánová: Bude se stavět tělocvična s hrubou stavbou prázdných prostor, zatím
se bude jednat o prostory školy. Do budoucna je cílem, aby děti neodjížděli do škol
jinam.
Ledvinová: Pokud se jedná pouze o tělocvičnu, tak je zbytečné budovat tam ještě další přístavbu. Jestliže jde o tělocvičnu, tak ať vypadá jako tělocvična.
Šír: Od r. 1963 sníme o tom, aby se tu postavila tělocvična. Někdo nám přihrál částku, takže honem toho využít.
M. Kavánová: Původní žádost o dotaci byla na 15 mil. Kč s tím, že se bude jednat
pouze o stavbu tělocvičny.
Ledvina: Sluší se poděkovat, že bojujete za obec, ta tělocvična je potřeba. Když už
něco stavím, stanovit si, zda to mám mít komerční charakter nebo zda tam je i jiný
záměr.
K. Kavánová: Byly asi 3 varianty tělocvičny, které postupně ztrácely na významu.
Poslední byla školní studie, kdy ten projekt vycházel na 40 mil. Kč. Když jsme žádali o dotaci na tělocvičnu, počáteční záměr byl, že půjde o čistou tělocvičnu.
Požadavek na ubytování vznikl až po jednáních.
Scholzová: Možnost ubytování vychází i z modernizace ZŠ, narazili bychom na to,
že nemáme ubytování, které je nutné pro fungování ICM.
Kulhavý: Dnešní zastupitelstvo přesáhlo 3 hodiny, prosím o to, aby RO vymyslela nějaký termín, kdy by RO odpovídala na veškeré dotazy ohledně tělocvičny. Neměl by
být problém udělat prostor k tomu, aby se zvýšila informovanost ohledně tělocvičny.
M. Kavánová: Pokud je zájem, domluvíme termín, vyvěsím to, dám to do rozhlasu.
Uděláme si na Vás čas, kdy budeme hovořit pouze o tělocvičně.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí nové informace ohledně výstavby tělocvičny.
ZO hlasovalo o prodloužení zasedání ZO Poniklá o další 4 body:
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0

26

Bod č. 19 Návrh na zvýšení nájmu nebytových prostor.
Pan Šafránek navrhl zvýšení nájmu nebytových prostor (Mádle, kadeřnictví, zdravotní středisko) z 216,30 Kč na 232,50 Kč. Jedná se o minimum dle podkladů z ČSÚ.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zvýšení nájmu z nebytových prostor na 232,50 Kč/m2 od 1.4. 07
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 20 Návrh a dokončení územně plánovací dokumentace obce Poniklá
Stále se pracuje na pořízení územního plánu, je zapotřebí schválení ZO.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení další etapy – návrhu a dokončení územně plánovací dokumentace obce Poniklá odborem územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Bod č. 21 Pověření Květy Kavánové
Pro dokončení a zastupování v jednáních týkajících se pořízení územně plánovací dokumentace obce Poniklá je navržena paní Květa Kavánová.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje paní Květu Kavánovou odpovědnou osobou, která bude zastupovat
obec v jednáních týkajících se pořízení územně plánovací dokumentace obce Poniklá,
tzn. se zřizovatelem, kterým je MěÚ Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu a s projektovým střediskem, kterým je SURPMO a. s.
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Hlasování:
Bod č. 22 Výměna pozemku
Z důvodu započatých prací na projektu výstavby tělocvičny je zapotřebí vyměnit pozemek pana Miloše Holubce za pozemek jiný, který je ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výměnu pozemku (č. pozemku 1736/1) od pana Miloše Holubce s obcí
Poniklá nezbytnou k výstavbě tělocvičny.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 23) Diskuze
Kulhavý: Dnešní ZO mělo 24 bodů, požádal bych, aby se zastupitelstvo svolávalo raději častěji, abychom ty body mohli v klidu projednat. Dnes tu sedíme přes 3 hodiny
a to je neúnosné.
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M. Kavánová: Čekala jsem na podklady k vodnému a stočnému.
Kulhavý: Můžeme svolat zastupitelstvo, kde se budou řešit pozemky či jiné věci.
1 x za 3 měsíce je povinnost.
Čížek: Chci apelovat na RO, aby začala řešit problémy se zpravodajem.
Bohatá čp. 319: Jedná se mi o prodej domu, jsme přistěhovalci, museli jsme si koupit občanství, za to jsem platila 60 tis. Kč, potom ještě česká matrika 10 tis. Kč. Já
jsem sama a kdyby se nám prodej baráku oznámil dřív, tak bychom byli schopní si
prostředky rozpočítat jinak. Chci se zeptat, zda se to nedá nějak jinak vyřešit, abychom byli schopni našetřit nějaké peníze. Chtěli bychom oddálit prodej o 2 roky.
M. Kavánová: Problémy paní Bohaté znám, vím o čem mluví. Na druhou stranu
obec s penězi počítá. Paní Bohaté se nabízí splátkový kalendář, nevím v jaké situaci
jsou Kostrikinovi. Chci zjistit, zda je možné místo jednoho domu prodat jiný.
Kulhavý: Otázka zní, zda částku za prodej nelze zajistit jiným způsobem.
K. Kavánová: Ostatní domy jsou zatížené zástavou, to znamená změny zástavních
smluv.
Ad 24) Usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl Marek Kulhavý.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s usnesením ze 4. zasedání ZO Poniklá.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá
konaného 14. března 2007 od 16:00 hodin v pohostinství Mádle
Po předložení veškerých podkladů k projednávaným bodům Zastupitelstvo obce
Poniklá:
POVĚŘUJE
39. ZO pověřuje pro 4. zasedání ZO pana T. Klikorku a paní J. Pičmanovou ověřovateli zápisu, zapisovatelem sl. P. Therovou, navrhovatelem usnesení pana M.
Kulhavého
SCHVALUJE
40. ZO souhlasí s přeřazením posledního bodu, který se týká jednacího řádu na začátek programu, tedy do bodu č. 2
41. ZO schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva, konaného v úterý 13. března od
16:00hodin
42. ZO schvaluje změnu jednacího řádu, která se týká veřejné diskuze, která bude za28

řazena za každý bod programu, 3 pravidla – k tématu, po diskuzi zastupitelstva, omezení na 2 minuty, s platností od dalšího bodu
43. ZO schvaluje činnost RO za období od 23. prosince 2006 do 19. února 2007
44. ZO schvaluje převod z účtu 931 ve výši 160.907,99,-Kč na účet 932
45. ZO schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ Poniklá ve výši
69.061,93Kč do fondu rezerv
46. ZO schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku MŠ Poniklá ve výši
61.958,59Kč do fondu rezerv
47. ZO schvaluje vyřadit navrhované pomůcky z majetku Mateřské školky Poniklá
s tím, že seznamu bude 1 měsíc viset na úřední desce a případní zájemci se mohou
hlásit ve školce.
48. ZO schvaluje prodej pozemku 248/1 a 258/1 panu Chlumovi za 50,-Kč/m2, pozemek 1768/7 za 20,-Kč/m2
49. ZO schvaluje odkoupení pozemků od vlastníků - 1768/3, 1768/5, 1768/6 za cenu
20,-Kč/m2
50. ZO schvaluje prodej pozemků manželům Čížkovým, pozemek č.209 a 213 za cenu 20,-Kč/m2, pozemek 215/2 za cenu 5,-Kč/m2
51. ZO schvaluje odprodej části pozemku 2406/12 panu Braunovi, čp.62, za cenu 20,Kč/m2, schvaluje odprodej pozemku 2406/16 panu Kouckému, čp.63, za cenu 20,Kč/m2, schvaluje koupi pozemku 2406/14 od pana Kouckého a kousku cesty od pana
Brauna za cenu 50,-Kč s tím, že se všechny 3 strany budou podílet na zaměření pozemků, které budou dotčeny prodejem u Braunových a Kouckých, toto bude smluvně ošetřeno.
52. ZO schvaluje poplatek za odpady ve výši 450,-Kč/rok/občan nebo rekreační objekt
53. ZO schvaluje pro rok 2007 dotaci na místní poplatek za likvidaci TKO ve výši
23,-Kč/rok/občana nebo rekreační objekt
54. ZO schvaluje výši vodného na rok 2007 na 15,- Kč/m3 s platností od 1.května.
55. ZO schvaluje ponechat výši stočného v dosavadní výši 17,- Kč/m3 od 1. 5. 2007
56. ZO schvaluje pro rok 2007 dotovat poplatek za stočné ve výši 11,75 Kč/m3
57. ZO schvaluje poskytnutí půjčky paní Janě Koldovské, čp.277 na opravu střechy
ve výši 30.000,-Kč
58. ZO schvaluje uzavření smlouvy s panem R. Matouškem, předmětem plnění je
„Modernizace ZŠ Poniklá“
59. ZO schvaluje zvýšení nájmu z nebytových prostor na 232,50 Kč/m2 od 1. 4. 07
60. ZO schvaluje zřízení kontokorentního účtu u České spořitelny ve výši 800.000,Kč smlouvou č. 588-020-2007
61. ZO schvaluje pořízení další etapy – návrhu a dokončení územně plánovací dokumentace obce Poniklá odborem územního plánování a stavebního řádu MěÚ
Jilemnice
62. ZO schvaluje paní Květu Kavánovou odpovědnou osobou, která bude zastupovat
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obec v jednáních týkajících se pořízení územně plánovací dokumentace obce Poniklá,
tzn. se zřizovatelem, kterým je MěÚ Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu s projektovým střediskem, kterým je SURPMO, a. s.
63. ZO schvaluje výměnu pozemku (č. pozemku:) od pana Miloše Holubce s obcí
Poniklá nezbytnou k výstavbě tělocvičny
BERE NA VĚDOMÍ
65. ZO bere na vědomí zvýšení nájemného smuteční síně Poniklá na 800,-Kč/obřad
s účinností od 5.února 2007
66. ZO bere na vědomí výši poplatku za členství v Jilemnicko-svazek měst a obcí ve
výši 9.656,- Kč
67. ZO bere na vědomí příspěvek obce na básnickou sbírku panu F. Jerie ve výši
3.000,- Kč
68. ZO bere na vědomí nové informace ohledně výstavby tělocvičny
69. ZO bere na vědomí změny v Pasportu místních komunikacích.

Zprávy RO
Vážení občané
Rada obce se scházela každé pondělí a v období od 11. 12 .06 do 19. 2. 2007 projednávala následující záležitosti:
– RO stále častěji řeší žádosti neziskových organizací o poskytnutí finančních prostředků na jejich činnost. Žádostem nebylo vyhověno. Rada obce rozhodla především
upřednostňovat spolky a sdružení fungující v obci.
– RO přijala několik žádostí o prodej pozemků. Žádosti byly řádně vyvěšeny na úřední desce a předloženy zastupitelstvu k projednání. Některé byly doporučeny k prodeji z důvodu nevyužitelnosti pozemků.
– RO povolila kácení několika volně rostoucích stromů. Dle současných pravidel může rada povolit pouze kácení stromů, které ohrožují lidské životy. V ostatních případech postoupila žádost k projednání na odbor životního prostředí.
– RO odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku na vydání sbírky našeho bývalého občana pana Františka Jerie.
– RO na svých jednáních řešila postupy oprav bytového fondu. Jednání byl přítomen
i pan Šafránek, který je správou a údržbou bytového fondu pověřen. Pan Šafránek nájemníky seznámil s plánem oprav celého bytového fondu a zdůraznil, že je finančně
omezen. Upozornil, že některé akce většího rozsahu nebude možné provést. S nájemníky byla uzavřena dohoda o postupu oprav pro letošní rok.
Také radu seznámil s nedoplatky nájemného. RO rozhodla, že nebude vymáhat
dluhy, které jsou téměř nedobytné / nájemníci zemřeli či odstěhovali se /.
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ních případech trvá na důsledném vymáhání dlužných částek a doporučuje, aby pan
Šafránek sestavil vhodný platební kalendář. Pokud by dlužníci na tento způsob úhrady nepřistoupili, vyslovuje RO p. Šafránkovi plnou moc a pověřuje ho vymáháním
dluhů soudní cestou.
Protože byla p. Trkanovi vypovězena smlouva na údržbu vodovodu, RO požádala p. Holubce z Horní Branné o vypracování a předložení celkového rozpočtu na provoz a údržbu vodovodu a čističky. RO dále doporučila, aby pan Trkan předem
ohlašoval opravy na vodovodu nad 10 tis. Kč. RO byl předložen rozpočtový a splátkový kalendář vodohospodářských služeb pro rok 2007.
– RO byla seznámena s příslibem na přidělení dotace ve výši 10 mil. Kč na výstavbu
tělocvičny. Částka na výstavbu objektu je ale nedostatečná. O zajištění zbývajících,
potřebných 5 mil. Kč byl opět požádán poslanec pan Josef Vondruška, který přislíbil,
že se pokusí udělat maximum, aby nám byla dotace přidělena.
O vypracování projektové dokumentace na tělocvičnu byla požádána p. Sůvová.
Protože naše představa na vybudování tělocvičny je podobná tělocvičně postavené
v Rovensku pod Troskami, obdržená foto-dokumentace nám poskytla celkový náhled,
jak by naše tělocvična měla vypadat.
– RO odsouhlasila pronájem prostranství před školou panu V. Rumlovi na další 4 roky. Cena byla stanovena na 6 500.00 Kč, s každoročním navýšením ve výši 10 %.
– RO uvítala nabídku přívlackých hasičů , kteří nabídli natření a opravení lávky.
Materiál jim bude proplacen na základě předložené kalkulace a prokazatelných nákladů. Za jejich přístup jim děkujeme.
– RO schválila poskytnutí finančního příspěvku přívlackým hasičům na zakoupení
materiálu potřebného na opravu hasičské zbrojnice.
– RO odsouhlasila poskytnutí půjčky z fondu bydlení na opravu střechy ve výši 30
tis. Kč.
– RO se stále častěji zabývá výši poplatků za odvoz a likvidaci odpadů. Na základě
vyúčtování za loňský rok je patrné, že mnohým z nás není třídění lhostejné. Výsledky
ukázaly téměř dvojnásobné množství tříděného odpadu. Všem , kdo se tříděním odpadů zabývá, děkujeme. Z tohoto důvodu bylo RO doporučeno zachovat výši poplatku a pro letošní rok poplatek nezvyšovat. Určitě by bylo vhodné připomenout
a všechny občany požádat, aby odpad byl ukládán pouze do nádob a pytlů k tomu určených, jelikož firma Pedersen odvoz odpadů v jiných obalech nezajišťuje. Pak se nebude muset opakovat situace , jako letos po vánocích, kdy zaměstnanci drobných
služeb museli odklízet značné množství odpadů přistavených ke svozným místům
v jiných obalech.
Výše poplatku za odvoz a likvidaci byla vypočítána za 20 l odpadů na osobu a týden. Pro občany , kteří nemají v Poniklé trvalé bydliště a využívají chalupu k rekreaci je roční poplatek stanoven za likvidaci 9 popelnic. Pokud jim toto množství
nepostačuje, mohou si na OÚ zakoupit pytle určené pro odvoz odpadů.
Protože náklady na odvoz a likvidaci neustále stoupají, RO se snaží najít pro občany
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ten nejvhodnější a nejlevnější způsob likvidace. Udržet cenu za odvoz odpadů docílíme pouze tříděním a přistavováním plných popelnic. A to může ovlivnit každý z nás.
Bohužel nahodilé kontroly o plnění popelnic ukazují, nezájem některých občanů. Je
jen škoda, že lidem se snahou odpad třídit, nelze nějakým způsobem poplatek snížit
a tím jejich snahu ocenit.
– RO doporučila oslovit i jiné firmy zabývající se svozem odpadů o vypracování nabídek.
Určitě nikdo nečekal tak špatnou zimu co do množství sněhu. Bude velice obtížné zajistit bezproblémové financování obslužného objektu Homole a všech závazků
vyplývajících ze smluv uzavřených v minulých letech. RO chce nelehkou situaci řešit a doufá, že najde cesty k oboustranné spokojenosti. Lyžařský vlek nebyl v provozu, tak jak bychom si představovali, proto drobné služby zajišťují demoliční práce na
staré poště.
– RO by ráda upozornila všechny občany na umístění dopravní značky ZÓNA-zákaz
stání. Tato značka upozorňuje na zákaz parkování aut zasahujících do místní komunikace. Značka je umístěna nad OÚ a u fary. Žádáme všechny, aby značku respektovali a tím umožnili bezproblémový průjezd po silnici Poniklá - Jestřabí.
– RO projednávala výši poplatků za pronájem smuteční síně a doporučila jeho navýšení na 800,00 Kč .
– RO vzala na vědomí žádost o ukončení funkce šéfredaktora časopisu "Pod horami"
od p. Mikoláška a za jeho několikaletou činnost a čas, který věnoval přípravě časopisu, děkujeme.
– RO odsouhlasila, aby od 1. 3. 2007 funkci šéfredaktora časopisu "Pod horami" vykonával p. Kulhavý. Panu Kulhavému přejeme dostatek kvalitních příspěvků a nápadů .
– RO projednávala žádost p. Jandy, který financoval materiál na obslužném objektu
Homole. Pan Janda požaduje proplacení faktur do konce března. RO bude hledat takové řešení, aby se všechny závazky vůči panu Jandovi vyrovnaly.
– RO vzala na vědomí zprávu MŠ Poniklá o hospodářském výsledku za rok 2006
a souhlasí s převedením částky ve výši 61 958,50 Kč do rezervního fondu.
– RO vzala na vědomí návrh na zvýšení nájemného z nebytových prostor. Nájemné
navrhuje zvýšit na 232,50 Kč/m2.
– RO upozornila na povinnost odvádět obci poplatky z ubytovací kapacity a má velký zájem , aby výběr poplatků všichni občasné respektovali.
– RO vzala na vědomí cenovou nabídku za vypracování projektové studie na rekonstrukci školy. Vypracování projektové dokumentace bylo zadáno panu Matouškovi
z Jilemnice. Cena za projekt činí 179 600,00 Kč.
A závěrem jěště jedna dobrá zpráva. RO byla seznámena s rozhodnutím Krajského
úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního úřadu, který odvolání pana Zdeňka Šíra zamítl a rozhodnutí Městského úřadu v Jilemnice ze dne 1. 9.
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2006, kterým byla stavba obslužného objektu Homole povolena, POTVRDIL.
Tolik z nejdůležitějších zpráv z jednání rady obce.
Místostarostka Alena Vondrová

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ze zprávy místostarostky Aleny Vondrové vyplývá, že i když v lednu a únoru nebylo svoláno zasedání zastupitelstva, bylo hodně věcí, které řešila RO.
Všem, kteří se potýkali s problémy způsobenými orkánem „Kyrill“ a přiložili ruku
k jejich rychlejšímu odstranění, či se snažili problém řešit sami, děkuji za pomoc.
Abychom se vyhnuli neshodám a zbytečnému rozčarování, prosím všechny, kteří se stanou postiženými, ať již se to týká elektrické energie, vody, průjezdnosti užívané cesty,
atd., aby podali zprávu na obecní úřad. Telefonní číslo je myslím známé, pro jistotu
481-585-133, 381 nebo 603-569-389. Po této kalamitě se bohužel stalo, že se několika
lidem nedostalo pomoci celé čtyři dny. Pověření opraváři firmy ČEZ pracovali v první
řadě na vysokém napětí a opravy nízkého napětí slibovali až po pár dnech. Nakonec přijeli dříve, než původně slibovali. Samozřejmě na místa, o kterých jim byla podána zpráva. Dále informuji všechny občany, že Sbor dobrovolných hasičů Poniklá vlastní
záložní zdroj, centrálu, který je možné v případě havárie a po dohodě s hasiči zapůjčit.
Největším problémem zůstal rozvod Mejto – Martincovi, kde je třeba všechny
sloupy znovu upevnit. Oprava je slíbena až v příznivém počasí. Tímto se omlouváme
za nefungující veřejné osvětlení, které bude nefunkční v Nové Vsi do doby, než se tato záležitost vyřeší.
Letošní zima se snad ani zimou nazvat nedá, přesto nastaly problémy při protahování. Znovu upozorňuji řidiče, že v úseku Poniklá-nad obecním úřadem směrem
k Jestřabí platí dopravní značení „Zákaz stání-zóna“. Předcházíme tím nehodám
v nepřehledných místech a samozřejmě je nutné poskytnout podmínky pro protahování silnice. Parkoviště před samoobsluhou jednota je určeno zákazníkům tohoto obchodu a je majetkem společnosti Jednota. Majitelům aut, kteří zde nechávají svoje
vozy zaparkované, hrozí odstranění aut pomocí odtahové služby. Samozřejmě na jejich náklady.
Děkuji všem občanům, kteří respektují obecní vyhlášku a zákony obecně.
Zatím jsem se setkala s různými postoji k respektování volného pobíhání domácího
zvířectva, povolení ke kácení stromů, pronajímání a dobře známý problém s odpady.
Je velice smutné, že jeden odvádí co má, dává pozor na své miláčky, hlásí nutnost po33

kácení každého stromu a pečlivě třídí odpad (to je bohužel zatím jen na dobré vůli
každého) a soused od vedle „dělá mrtvého brouka“. Lidé jsme různí, pro všechny by
však měla platit stejná pravidla. O to se budeme snažit.
Načala jsem odpady. Tady bych Vás ráda seznámila s bilancí za minulý a předminulý rok. Do tabulky jsem uvedla údaje v tunách vytříděných surovin za oba dva zmiňované roky:
množství/tuna - 2005
Papír
8,648
Plast
0,1
PET
5,444
Sklo
10,201
Kovy
16,910
Nebezpečný odpad
3,322
Velkoobjemový odpad
50,22

množství/tuna - 2006
14,613
0,64
7,296
19,948
4,480
19,882
38,24

Co se týká směsného odpadu: rok 2004
345tun/rok
rok 2005
330tun/rok
rok 2006
323tun/rok
Jak je vidět, opravdu se snažíme. Musím ale také uvést výše poplatku za odpad.
V roce 2005 byla 426,-Kč/rok/osoba, v roce 2006 již 450,-Kč/rok/osoba a obec stále doplácí kolem 10%. Pro letošní rok došlo opět k nárůstu základních cen za likvidaci objemného odpadu z 556,-Kč/tunu na 617,-Kč/tunu a za skládkování nebezpečného
odpadu z 1200,-Kč/tunu na 1400,-Kč/tunu a komunálního z 300,-Kč/tunu na 400,-Kč/tunu. Je to začarovaný kruh. V letošním roce se má vyřešit nevyhovující metoda sběru popelnic „čárkováním“. Podle sběrové firmy má občan vystačit s 20litry odpadu/osobu
a týden. Odpad navíc by si občan měl zaplatit zvlášť. Objem plastové popelnice je 110litrů. Prosím spočtěte si, jestli množství Vámi vyváženého odpadu této teorii odpovídá.
Dále bych chtěla požádat všechny, kteří mají doma rozbitou popelnici, plechovou
nebo plastovou, aby ji dopravili na obecní úřad nebo nás alespoň informovali. Za každou plastovou popelnici se platí nájem (za 110lt 105,-Kč/měsíc), a to se týká i popelnic, které nejsou používané. Za poškozenou popelnici Vám bude vystavena nová.
Co se týká vývozu odpadu na Přívlace, díky nesjízdnosti silnice v zimním období není svozová firma schopna do této lokality dojíždět. Je to zčásti řešeno umístěním
kontejneru u hasičské zbrojnice v Jilmu. Pokud nás informujete o větším množství
pytlů kolem silnice na Přívlaku, zaměstnanci Drobných služeb pytle svezou na přijatelné místo pro svozovou firmu. Bohužel největší náklady jsou spojeny se svozem,
kde jsou jednotlivé místa od sebe vzdálena a kde se nachází pouze jeden člověk v domácnosti. To je případ Přívlaky.
Stručně se zmíním ještě o dalších místních poplatcích. Ač to možná někteří nevědí, v naší obci platí závazná vyhláška č.3/2005 o místních poplatcích, podle které
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je osoba, která poskytuje ubytování za účelem rekreace povinna vybrat od ubytovaných poplatek za rekreační pobyt. Ten je ustanoven na výši 10,-Kč na osobu a den.
Osvobozeni od poplatku jsou osoby mladší 18 let a starší 70let. Dále se podle výše
uvedené vyhlášky vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování poplatek
z ubytovací kapacity. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba. Sazba poplatku je za každé využité lůžko a den 2,–Kč. Oba poplatky jsou
splatné nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku. Při placení je ubytovatel povinen předložit na obecním úřadě ubytovací knihu. Každému na požádání
rádi zašleme místní vyhlášku, aby jste měli možnost se s ní podrobně seznámit.
Další výzva se týká konání akcí v obci. Rádi bychom zveřejnili konání Vámi pořádaných schůzí, setkání, plesů, atd. prostřednictvím místního rozhlasu. Pokud máte
zájem, stačí zavolat na obecní úřad. V případě, že máte doma nefunkční přijímač, opět
se obraťte na OÚ.
Poslední část mého článku se týká všech, kteří se snaží v obci zviditelnit, bohužel pubertálními skutky, které navíc ohrožují životy ostatních. Další, co mě zaráží, je
absolutní bezohlednost lidí, kteří narazí na něco nebezpečného. Je třeba předvídat, že
pokud je to nebezpečné pro mne, zůstane to nebezpečné i pro ostatní. První reakce je,
ať si to uklidí, kdo to způsobil. Bohužel, to je špatné! Poničené ploty, zábradlí, dopravní značky, střešní žlábky, dveře na kabinách, autobusové zastávky, opakovaně
rozbité dopravní zrcadlo – protože těchto nekalých akcí přibývá, byla již o spolupráci oslovena policie ČR.
Jak všichni víte, letošní rok je ve znamení vybudování tělocvičny. Obdrželi jsme
dotaci, o kterou žádala několik let bývalá starostka. Zatím pouze její část, pomoc při
získávání další části je přislíbena poslancem Vondruškou. O podrobnostech bude jednáno na veřejných zasedáních zastupitelstva. Z mého pohledu je to opravdu veliký
skok pro rozvoj naší obce, ať už se jedná o využití tělocvičny naší základní školou,
dobrovolnými spolky, ale i pro možnost založení dalších sportovních aktivit. Do budoucna bude velmi důležité poskytnutí těchto prostor dalším návštěvníkům obce.
Míla Kavánová,
Starostka
Zastupitelé za SDH a odpady
Vážení občané, milí sousedé,
ačkoliv žádný ze zastupitelů za hasiče není členem rady, setkáváme se pravidelně na pracovních schůzkách. Snažíme se tam řešit nejdůležitější problémy občanů
a obce, o kterých víme a připravit podklady pro radu, případně ostatní zastupitele.
Naše výhoda je v tom, že se nemusíme zabývat malichernými sousedskými spory,
které musí často urovnávat rada, a můžeme se plně věnovat danému tématu. Každý z
nás se věnuje většinou jednomu nebo dvěma tématům a s výsledky seznamuje ostatní. Na mě připadly odpady. O odpadech jsem psal v tomto zpravodaji mnohokrát
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a většinou jsem nabádal třídit, třídit…. To platí stále, železo do kontejneru na rovince, petky do žlutých, papír do modrých, sklo do bílých a zelených nádob, plasty a krabice do pytlů. Dnes bych ale rád rozebral druhou možnost úspor, a to úsporu za odvoz
odpadu. Nelze přece na jedné straně třídit a na straně druhé platit za odvoz popelnice
stále vyšší a vyšší částku.
Svozová firma SKS (Severočeské komunální služby) v současné době přichází
s požadavkem změny systému placení. Jak to bývá, nový systém vychází většinou v důsledcích dráž než předchozí a proto myslím, že je dobré různé možnosti rozebrat, posoudit jejich výhody, nevýhody a cenu, aby měli všichni zastupitelé dostatek podkladů
pro své rozhodnutí. Uvedu nyní 3 možnosti, které byly předloženy radě k posouzení.
Současný stav: - "čárkování popelnic", nelze dále provozovat, protože podle finančního úřadu není zcela průkazné kolik popelnic bylo vyvezeno, což je samozřejmě pochopitelné. Ovšem možnost tu je. Pokud by měla být popelnice vyvezena, majitel by
ji označil cennou známkou. V zásadě se ale jedná o podobný způsob placení jako je
dosud, je placena skutečně vyvezená popelnice. Cenné známky by obec zakoupila
u svozové firmy a my bychom v rámci paušálního poplatku tyto známky „nafasovali“ na OÚ. Otázkou samozřejmě je, zda by byl maximální počet známek na osobu
a rok limitován, nebo zda by byly přidělovány dle potřeby.
Výhody: platí se za skutečně vyvezenou popelnici, při důsledném třídění se poplatky
za odvoz snižují, neboť vyvážení tříděného odpadu je ve finále levnější (část plateb se
vrací) To by mělo vést k motivace nás všech. Pokud by si obec vedla záznamy o vydaných známkách, bylo by možné vydedukovat, kdo odpady třídí a kdo dává vše do
popelnice.
Nevýhody: nejdražší odvoz jedné popelnice, SKS účtuje za známku 42,- Kč (+ DPH).
Maximální počte známek by se musel rovněž vymyslet - bylo by to na dům nebo na
osobu? V zimě se popelem z kamen naplní celá popelnice za týden, ať bydlí v domě
jeden nebo šest. SKS také tvrdí, že jede pro neznámý počet popelnic a v krajním případě tam nemusí naložit nic, jede tedy zadarmo – proto je cena za odvoz jedné popelnice nejvyšší.
Cena: podle fakturace (i podle fyzického sčítání) je týdně vyvezeno asi 200 popelnic,
což by i odpovídalo předpokladu 20l/osoba/týden (1200 osob * 20 l odpadu / 110 l popelnice = 218 popelnic) a nabídkové ceně 42,- Kč za kus je cena týdenního svozu
42*200=8400, ročně 52*8400= 436800,- .
Návrh od SKS: - "stálý počet popelnic". Strategie firmy vychází z předpokladu, že
jeden člověk „vyrobí“ za týden 20 litrů odpadu. Při ideálním stavu by tak mělo být
vyváženo asi 200 popelnic týdně (ne 218, neboť někde jsou přistaveny kontejnery
1100 l) Všechny popelnice by byly označeny a vyváženy v předem dohodnutých intervalech – 1x týdně, 1x za 14 dní a nebo kombinovaný odvoz. Kombinovaný odvoz
znamená, že od 1.4. do 30.9. je popelnice vyvážena 1x za 14 dní, od 1.10. do 31.3. je
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odvoz 1x týdně. Cena za vývoz jedné se liší podle frekvence vysypávání.
Výhody: možnost největší úspory, ale pouze při správně nastaveném počtu popelnic.
Počet popelnic lze kdykoliv v průběhu roku měnit podle aktuální potřeby
Nevýhody: je nutné vymyslet rozestavení popelnic, které by už nebyly „pro dům“, ale
vždy pro 5 osob. V členité obci je to téměř nemožné a tak lze předpokládat, že popelnic pro vývoz by bylo mnohem víc. Navíc se v podstatě „vyváží“ i prázdné popelnice.
Cena: Při optimálním nastavení by mělo být vyváženo okolo 200 popelnic. Při týdenní svozu je cena za jednu 29,50, při dvoutýdenním svozu je cena 37,- Kč za kus.
Potom je (26x 29,50 + 13x 37,-) x 200 = 249600,- cena při ideálním stavu
Odhad skutečnosti: Jen plastových popelnic je pronajato asi 270, dalších minimálně
50 (odhad) je popelnic plechových, takže cena by byla spíš: (26x 29,50 + 13x 37,-)
x 320 = 399360,-, při 350 popelnicích se již ceny rovnají (26x 29,50 + 13x 37,-) x 350
= 436800,- (tj. 80 plechových navíc, což není tak nepravděpodobné)
Další možnost: Pravidelný týdenní svoz, za tuto službu by byla placena paušální částka, která by se odvíjela od vysledovaného počtu přistavených popelnic a podložená
výpočtem předpokládaného množství odpadu- opět vychází přibližně těch 200 nádob.
Firma by tedy vyvážela jen plné popelnice přistavené ke svozové trase (jako v případě známek), ale cena za odvoz jedné by byla nižší, protože by se neplatilo za skutečně vyvezené popelnice ale za průměrný počet. Firma by tedy měla jistotu, že nepojede
z obce naprázdno, jak argumentuje v prvním případě.
Výhody: zachování podobného stavu, jako je teď, a předpokládané snížení celkové
ceny za odvoz odpadu.
Nevýhody: Při třídění se cena nebude snižovat, právě naopak! Cena za odvoz tříděného
odpadu bude navíc, to ovšem u předchozího způsobu platí také. Jediný způsob jak snížit cenu při třídění je přehodnocení počtu popelnic. To by ovšem mohlo být uvedeno ve
smlouvě a 1 x ročně upravit průměrný počet popelnic podle skutečného stavu.
Cena: Vyjdeme opět z průměrného týdenního počtu 200 popelnic. SKS požaduje týdenní svoz za 29,50, ovšem jen v případě, že vyváží všechny přihlášené popelnice. V našem
případě by asi byla cena vyšší, předpokládám mezi 30,- až 37,- Kč (37,- je cena za 14
denní odvoz). Roční cena za odvoz popelnic při tomto způsobu by se tak pohybovala od
312000,- do 384800,- Kč. Ceny jsou ve všech případech uváděny bez DPH.
Toto jsou tedy tři možnosti, které jsme se snažili detailněji rozebrat. Firma SKS
nabízí pouze prví a druhou možnost, třetí varianta by se asi musela prosadit. Osobně
jsem ale přesvědčen, že pokud se zastupitelé k této variantě přikloní, bude ji firma akceptovat. Vychází vlastně z jejich výpočtů a nabízená cena je vyšší než „ideální případ“ u varianty číslo 2. Zastupitelé za SDH se kloní k variantě 3.
Tolik asi o odpadech.
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Rada školy informuje…
Na začátku ledna letošního roku jsme v Radě školy přivítali dva nové členy, a to
Lenku Scholzovou a Petra Plichtu. Nahradili dosavadní dva zástupce z obce (Ladislav
Mikolášek, Jan Řehořek). Na schůzku jsme pozvali i pana ředitele Mgr. Zdeňka
Vinkláře
Na programu bylo:
1) změna připojení internetu
2) lyžařské závody ve slalomu
Add.1) Iniciátorem této změny byl pan Plichta. V médiích proběhla zpráva: „O situaci a nemožnosti řešit problém internet do škol na úkor stávajících zdrojů rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byli informováni poslanci Výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR. Výbor svým usnesením doporučil navýšit rozpočet kapitoly MŠMT na tento účel o 750 mil. Kč a zajistit tak alespoň v omezené míře financování stávajících programů s cílem podpory vzdělávání
učitelů v oblasti ICT, zajištění konektivity pro školy a pořízení technologií využívaných
v rámci školního vyučování. Rozpočtový výbor PSP ČR, který návrh posléze posuzoval,
navýšení rozpočtu kapitoly 333 (MŠMT) nedoporučil. Sněmovnou nebyl přijat ani další z návrhů na navýšení prostředků pro SIPVZ alespoň o 450 mil. Kč.
Z této situace vyplývají pro školy následující důsledky:
– Na základě rámcové smlouvy se společností Telefónica O2 nebude prodloužena
prováděcí smlouva o centrálně hrazeném zajištění připojení do KIVS (s účinností
od 1. 1. 2007) a současně budou zastaveny i přímé dotace školám, které si připojení zajišťují svépomocí.
– V plánovaném rozsahu nebudou poskytovány dotace na financování vzdělávání
pedagogů v oblasti ICT, legalizaci programového vybavení, nákupů, obnovy a údržby techniky.“
Proto navrhl, že je zde možnost připojení bezdrátového připojení, a to za velice
příznivé ceny.
Pan ředitel přivítal tuto nabídku, ale podotkl, že je k novému připojení nutné získat správce sítě. Pokud se nesežene, je nové připojení zatím bezpředmětné. Rada školy uložila panu řediteli, aby oslovil radou navržené spoluobčany, zda by měli zájem
spravovat internetovou síť.
Pokud někdo nebyl osloven a má zájem o správu internetové sítě, ozvěte se, prosím, panu řediteli. Budeme jenom rádi!!
Add.2) Závody ve slalomu „O Krakonošův vous“
Všichni víme, jaké jsou letos sněhové podmínky… Pokud sníh napadne a vlek
bude spuštěn, chtěli bychom uspořádat závody jako v loňském roce.
Za Radu škol
Martina Holubcová
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Zápis dětí do Mateřské školy v Poniklé
S větším předstihem oslovuji všechny maminky, které uvažují o zapsání svých
dětí do MŠ v Poniklé, že zápis se bude konat v úterý 15. května 2007 od 8,00 do 11,30
hod. v budově MŠ.
Před zápisem je třeba navštívit se svým dítětem dětského lékaře, který Vám předem potvrdí přihlášku, kterou si můžete vyzvednout v předstihu v MŠ, v čekárně
MUDr. Mazánkové nebo stáhnout z internetových stránek Obce Poniklá (www.ponikla.cz).
Co Vám nabízíme:
Provoz od 6,30 do 16,30 (zohledněno dojíždění rodičů za prací).
Přijímáme děti od dvou let (k docházce pravidelné i omezené pobíráním rodičovského příplatku – od 2 do 3 let pět dnů v měsíci, od 3 do 4 let na čtyři hodiny denně)
Vlastní školní vzdělávací program vycházející z poznávání přírody a společenských
vztahů.
U mladších dětí postupné vstávání pro nespavce, předškoláci odpočívají pouze na
molitanech asi 0,5 hodiny + příprava na vstup do ZŠ
Nadstandardní aktivity:
- plavecký výcvik pro starší děti
- lyžařský výcvik běžecký
- zdravé pískání na flétnu
- logopedii
Podle nabídky (asi 1 x za měsíc) návštěvu kulturní akce (divadla, výstavy, koncerty,
ukázky činností některých spolků, např. hasiči,…)
Společná výrobní odpoledne pro rodiče a děti.
Podrobnější informace naleznete na "http://www.ponikla.cz"; rubriky; ZŠ a MŠ
Na Vaši návštěvu se těší Lenka Scholzová a kolektiv MŠ
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...nebyli jsme Králové
ani Mudrci
ani Politici
dělali jsme jen jejich práci...
Rok s rokem se sešel a opět k nám „přišly pobejt“ Vánoce. Jak už to bývá, někdo
se na ně nervově připravuje - rodiče, jiný je vítá s radostí – děti, jiný se zase těší až
už budou za dveřmi (z druhé strany) - ziskuchtiví podnikatelé, workholici…
Naštěstí lidé míní, Pán Bůh řídí a tak je to dobře. Narození „Ježíška“ je fakt, se
kterým se každý po svém nějak vyrovnává, buď jednou provždy – takovým lidem moc
nedůvěřuji - nebo po celý život. Jeskyně v Betlémě, její chudoba, zima, také však
světlo a lidskost nás neustále nějak nenechávají, nejen o Tiché noci, ale i ve všedním
životě, spát. Nebojme se, nejsme první ani poslední.
V betlémském chlévě už byli osel a vůl. Osel - symbol průhlednosti a pravdy (neumí se přetvařovat), vůl zastupující nadutost a pýchu. Pak přichází Josef - muž pokorné víry a po zvážení i rozhodných činů a Marie v požehnaném stavu. Josef
doprovází a chrání, Marie přináší - dává život malému dítěti. Ani pastýři se svojí touhou po novosti nezůstávají pozadu. Nakonec přicházejí, alespoň podle tradice a darů,
které přinesli, tři mudrci (zastupující vědu), králové (mocní světa), nebo mágové
(uchovávající tajemství)? Moc o nich nevíme; to co však víme, stojí za zváženou.
Všichni vnímali znamení času, uměli je vyhodnotit a těmi dobrými se nechali
vést.
Vydali se na dalekou cestu a došli až do chléva. Cestou „otevírali“ lidem oči,
„vlévali“ všem naději, „nutili“ k rozhodnutí, „ukazovali cestu“ a tak svět opět „probouzeli“ k životu.
Nenechali si pro sebe, ale „svěřili“ zlato = bohatství i moc, kadidlo = moudrost
a myrhu = to věčné v nás, do lepších rukou než jsou jen lidské. To proto, aby nic
z vlastního nebylo zneužito, ale posloužilo tam, kde je třeba. A také se uměli sklonit
- před novými věcmi, tajemstvím a životem.
Na krále už nevěříme, moudrost se nám vytratila a politici jaksi ztratili z našeho
každodenního života.
A tak jsme je zastupovali my:
Aby lidé za dveřmi opět uviděli = hvězda; udělali krok (třeba ke světlu) = lucerna; zamysleli se a rozhodli se ke komu patří = znamení křídou a trochu pomohli = pokladnička.
Ze srdce děkujeme těm, kteří nás přivítali, omluva pak patří všem, které jsme
z nedostatku času, sil, bolavých nohou, zimy a vyzpívaných hlasivek nenavštívili.
Slibujeme všem, že se to do příště lépe naučíme a pokud se někdo přidá, že Vás navštívíme všechny.
Vaši tři králové

40

Zpráva o činnosti TJ Poniklá v roce 2006
V sobotu 20. ledna 2007 se uskutečnila Valná hromada TJ Poniklá v restauraci
„U Floriána“. Zúčastnila se třetina registrovaných dospělých členů, což není nejlepší
vizitka.
Co všechno zaznělo během jednání.
Ve zprávách byla hodnocena činnost TJ, jak sportovní, tak i společenská a brigádní. Mimo zapojení tří družstev do fotbalových soutěží, což představuje zajistit 76
utkání během celého roku, TJ uspořádala poutní turnaj v kopané při účasti 8 mužstev,
dva turistické pochody „Okolo Poniklé“, sportovní ples a pálení čarodějnic. Dále zajistila občerstvení při pohádkovém lese. Všechny akce byly pořadatelsky zvládnuty
dobře.
Ve výčtu sportovní činnosti byla dobře hodnocena práce trenérů a vedoucích mládežnických oddílů kopané. Vždyť v sezóně 2005/2006 se družstvo žáků stalo přeborníkem OFS Semily a družstvo minižáků skončilo na druhém místě OFS Semily. Je to
za dobu 35 let nejlepší umístění, která mládežnická družstva získala.
Co se týče údržby, oprav na hřišti a kabinách, bylo konstatováno, že za poslední
roky se udělalo nejvíce práce. Prořezání, úklid stromů kolem hřiště, dále částečné
oplocení spodní strany hřiště a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení kabin, která byla dosti náročná, jak časově, tak i finančně. Díky aktivitě nečlenů i členů TJ, kteří odpracovali na akcích hodně hodin, ale hlavně bez nároku na odměnu, jsme se
snažili o co nejnižší náklady, jelikož financování šlo z účtu TJ.
Na závěr schůze bylo všem členům i příznivcům za odvedenou činnost a práci
poděkováno.
Všichni organizátoři sportovních a kulturních akcí pořádaných TJ se těší na přízeň a účast jak spoluobčanů, tak i fanoušků na našich akcích.
To bylo v krátkosti hodnocení valné hromady za poměrně úspěšném roce 2006.
Tím více nás zarazila nová událost po Valné hromadě, kdy jsme hodnotili vylepšení prostředí na kabinách fotbalového hřiště, že se najde někdo, kdo snad ani není
normálním občanem Poniklé, který dokáže svým chováním znehodnotit úsilí druhých. Poničené zámky dveří, rozbité plochy u tří dveří, poškozené hasičské pomůcky, překážky a terče. To vše představuje, jak pracovní, tak i finanční náklady, které by
se daly využít jinde a možná lépe.
Předseda TJ Poniklá
Josef Jandura st.
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Přehled výsledkové listiny po podzimní části volejbalové ligy 2006/2007.
Okresní přebor žen II.třídy
Tabulka
1. Sokol Janov n.N.
2. TJ Desná
3. Sokol Hrubá Horka
4. Sokol Poniklá B
5. Sokol Malá Skála

4
4
4
4
4

Krajský přebor II. Ženy skupina „A“
Tabulka
1. TJ Železný Brod „A“
14
2. TJ Vysoké n. J.
14
3. TJ Turnov „A“
14
4. Sokol Mn. Hradiště „B“
14
5. VK Mnichovo Hradiště
14
6. TJ Tanvald
14
7. Sokol Poniklá
14
8. TJ Turnov „B“
14

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

12:1
9:6
8:6
3:10
3:12

8
7
6
5
4

13
11
10
7
6
5
3
1

1
3
4
7
8
9
11
13

41:4
36:17
32:12
25:25
25:31
17:32
14:37
9:41

27
25
24
21
20
19
17
15

Za TJ Sokol Poniklá
Zd. Petrušková

Silvestrovský běh
Dne 31. prosince loňského roku proběhl již 24. ročník Silvestrovského běhu
v Poniklé v okolí školy. Na trať tohoto běhu se postavilo celkem 80 závodníků, což
bylo o 11 účastníků méně než v loňském roce. Možná za to může i počasí, protože celý závod provázely dešťové přeháňky. Pořadatelé děkují za účast a věří, že i v roce
2007 se opět zúčastníte v co největším počtu.
Výsledky:
Předškolní děti – 50 m
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1. Krause Josef
2. Špičáková Aneta
3. Šperlová Sandra

Poniklá
Praha
Poniklá

13 s.
14 s.
21 s.

Nejmladší dívky – 400 m

1. Pajerová Karolína
2. Kebrtová Kristýna
3. Holubcová Eliška

Poniklá
Roztoky
Poniklá

1,30 s.
1,44 s.
1,55 s.

Nejmladší chlapci – 400 m

1. Votoček Petr
2. Pajer Lukáš
3. Hančar Martin

Poniklá
Poniklá
Poniklá

1,43 s.
1,46s.
1,48 s.

Mladší dívky – 800 m

1. Butulová Dana
2. Mečířová Jana
3. Hejralová Veronika

Poniklá
Roztoky
Poniklá

2,56 s.
3,53 s.
4,01 s.

Mladší chlapci – 800 m

1. Votoček Miroslav
2. Holubec Martin
3. Novotný Tomáš

Poniklá
Poniklá
Poniklá

3,04 s.
3,15 s.
3,29 s.

Starší dívky – 800 m

1. Kičinová Erika
2. Jerjeová Dominika
3. Šírová Natálie

Pilníkov
Roztoky
Vrchlabí

3,44 s.
3,48 s.
4,11 s.

Starší chlapci – 800 m

1. Jirouš Jakub
2. Drábek Jiří
3. Klimenta Matouš

Poniklá
Poniklá
Vích. Lhota

2,27 s.
2,33 s.
2,38 s.

Méně zdatní a kuřáci

1.-4. Kraus Vladimír
1.-4. Vondra Jiří
1.-4. Jindřišek Jaroslav
1.-4. Jindřišková Alena

Poniklá
Poniklá
H. Branná
H. Branná

2,22 s.
2,22 s.
2,22 s.
2,22 s.

Ženy – 1000 m

1. Jiřičková Simona
2. Soukupová Alena
3. Macová Kateřina

Košťálov
Poniklá
Bratislava

3,35 s.
4,15 s.
4,26 s.

Muži – 2000 m

1. Škrabálek Jan
2. Mruzek David
3. Taslar Marek

Braník
Praha
Trutnov

7,06 s.
7,12 s.
7,14 s.
SDH Poniklá
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Společenská kronika
Manželům Kateřině a Danielovi Čížkovým se na konci roku 2006 narodila dcerka
Ester.
Pyšným rodičům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
Jubilanti:
70 let

75 let
80 let

Věra Rácová
František Mařas
Margit Janouchová
Drahomíra Pitrmanová
Jiří Tryzna
Drahoslava Jancáková
Jozef Fabulec

Přejeme pevné zdraví!
Stříbrnou svatbu oslavili: Jiří a Věra Chládkovi,
Milena a Josef Hožovi.
Blahopřejeme, hodně hezkých společných chvil.
Umrtí
59 let
77 let
63 let
82 let
83 let
64 let
60 let
62 let

Zdeněk Hájek
Oldřich Řehořek
František Pospíšil
Miluška Fišerová
nedož. Ludvík Nosek
Marta Podzimková
Josef Holubec
Jana Slavíková

Vzpomínáme………..
Poděkování
Děkujeme srdečně paní Boženě Stínilové, panu Jaroslavu Čížkovi a panu faráři
Kvapilovi za krásná slova při posledním rozloučení s naším dědou Pepíkem Holubcem.
Všem, kteří se přišli rozloučit, za květinové dary a slova útěchy, děkujeme.
Rodina Holubcova
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Upozornění – informace – sdělení
Oznámení přívlackých hasičů
6. července 2007, státní svátek – upálení mistra Jana Husa.
V tento den bude uspořádána oslava 118let založení sboru dobrovolných hasičů
na Benátkách. Opět je plánována velkolepě, přijďte se podívat, zazpívat si a zatančit.

Oznámení
Novým šéfredaktorem časopisu „Pod horami“ se od 1. března 2007 stává pan
Marek Kulhavý. Prosím všechny, kteří poskytují cenné příspěvky a další, kteří se odhodlali ostatní informovat o svých zážitcích a zkušenostech, aby své články zasílali
na mailovou adresu: marek@rautis.cz, nebo na obec@ponikla.cz, nebo je doručili
v jiné podobě na adresu Marek Kulhavý, Poniklá 153 nebo na obecní úřad.
Panu Ladislavu Mikoláškovi děkujeme za jeho čtyřleté vedení časopisu a doufáme, že bude i nadále alespoň přispívat šťavnatými články.

Ke studni patří povolení
Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští
odpadní vodu. K 1. 1. 2008 zaniká platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.prosince 2001. V praxi
jde např. o následující případy – studna, vrt, potok či nádrž využívaná pro odběr vody k zalévání zahrady, k napájení zvířat a k podnikání. To se týká i vypouštění odpadních vod. Povolení není třeba, pokud vodu odebíráte od vodárenské společnosti
nebo obce. Povolenky k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální
zásobování domácnosti vodou jsou dále v platnosti. Povolení pak není také potřeba,
pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení (např. čerpadlo), nebo se zdroj nevyužívá a využívat nebude.Nadále zdarma jsou odběry vody, které nepřekročí 500 m3 měsíčně, nebo 6000 m3 ročně. Více informací získáte na telefonu
ministerstva zemědělství 800 101 197 a na internetových stránkách HYPERLINK
"http://www.zanikpovoleni.cz" www.zanikpovoleni.cz. Kontaktovat můžete i úřad
s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Jilemnice, odbor vodního hospodářství ing.
Václav Holec, telefon 481 565 315.
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Poděkování
Když jsem před čtyřmi roky souhlasil s nabídkou paní starostky, abych se stal odpovědným redaktorem místních novin, netušil jsem, že to ty čtyři roky budu dělat. Nu,
stalo se. Mohl bych bilancovat. Ale má to smysl? Každý, kdo odebíral místní noviny
a nebo ten, který si je přečetl na internetu, může sám posoudit, jestli se mu noviny líbily a nebo ne. Snažil jsem se je dělat poctivě, necenzurovat a byť se do nich občas
dostal nějaký ten šotek, byl jsem s nimi docela spokojen. Ale… každý jednou vyhoří
a jelikož i já mám dost práce a nemohl jsem se naplno věnovat tomu, čemu jsem chtěl
a jak jsem si představoval, dal jsem funkci odpovědnýho redaktora k dispozici. Byla
nabídnuta panu Kulhavému, který byl letos zvolen zastupitelem za SDH Poniklá, a on
se rozhodl, že ji vezme. Tímto bych mu chtěl popřát mnoho úspěchů a plno nápadů,
které by obohatily časopis „Pod horami“ a věřím, že jeho přístup bude přínosem pro
místní noviny. Dále bych chtěl poděkovat všem přispěvovatelům za jejich články
a i za jejich připomínky. Děkuji...
Ladislav Mikolášek

Zápis prvňáčků
Dne 31. ledna 2007 se konalo v Základní škole Poniklá slavnostní přivítání prvňáčků. Již si vyzkoušeli sezení v lavici a zažili první vyučovací hodinu. Všem se ve
škole ohromně líbilo. Bohužel nás opět čeká spojení dvou tříd, protože prvňáčků se
k zápisu dostavilo pouze sedm. Přejeme jim hodně zdaru!

Zájezd
Klub důchodců pořádá zájezd do lázní Chudoba, Polsko – KUDOWA ZDROJ.
Navštívit můžete lázně SOLANA či KALOS, případně si nakoupit v proslulých tržnicích. Termín zájezdu je středa 16. května 2007. Cena zájezdu je 150,-Kč, doprava
autobusem se „sběrem“ na ponikelských zastávkách s odjezdem kolem 8:00 hodiny
ranní.
Je nabízena možnost podstoupení terapie (14,-ZL, což je cca 105,-Kč, cena není
zahrnuta v ceně). Zájezd není určen pouze pro občany důchodového věku,v případě
zájmu volejte na tel.číslo 481-545-459, 481-541-641.

Prosíme zájemce o účinkování v Pohádkovém lese, aby se přihlásili na OÚ.
Předběžný termín akce je červen 2007

46

Úřední hodiny Finančního úřadu v Jilemnici v období od 19. 3. do 2. 4. 2007
Úřední hodiny v období od 19.3. do 29.3.2007:
Po 7:30 – 17:00
Út 7:30 – 14:00
St 7:30 – 17:00
Čt 7:30 – 14:00
Pa 7:30 – 13:30
Úřední hodiny 30. 3. a 2. 4. 2007:
Pá 7:30 – 17:00
Po 7:30 – 18:00
Pokladní hodiny v období od 19. 3. do 29. 3. 2007:
Po 7:45 – 15:00
15:45 – 17:00
Út 7:45 – 13:30
St 7:45 – 15:00
15:45 – 17:00
Čt 7:45 – 13:30
Pa 7:45 – 12:00
Pokladní hodiny 30. 3. a 2. 4. 2007:
Pá 7:45 – 15:00
15:45 – 17:00
Po 7:30 – 18:00
15:45 – 18:00
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Inzerce
internet
www.NETAIR.cz
již od 95,-Kč/měsíc s DPH
–
–
–
–

časově neomezený
bezdrátové připojení
nezávislost na pevné lince
bez dlouhodobých závazků

bližší informace na tel.: +420604553444, e-mail: mail@netair.cz
nebo v naší prodejně v Jablonci nad Jizerou, naproti České spořitelně
Ing.Stanislav Fišera, Hradešínská 2320, 101 00 Praha 10
pronajme dlouhodobě 1,5 ha luk včetně sadu se vzrostlými ovocnými stromy
v katastrálním území Přívlaka. Nájemné se stanoví 1,-Kč za rok.
Zájemci pište na uvedenou adresu. Děkuji.

ELITEX OK, s.r.o. Jablonec nad Jizerou
– výrobce ozubených kol a převodovek hledá technology, pracovníka řízení jakosti, soustružníky a brusiče. Požadavky: vzdělání ve strojírenském oboru.
Nabídka: dobré platové ohodnocení, týden dovolené navíc, závodní stravování.
Kontakt: Elitex OK, 512 43 Jablonec nad Jizerou 386, ing. Prokopová, telefon 481 591 920.

ELVIS – Elektro, s.r.o., prodejna elektra-železářství, Jablonec nad Jizerou 299
nabízí elektrospotřebiče, sporáky, pračky, myčky nádobí, chladničky, mrazničky,
akumulační kamna, vestavné kuchyňské spotřebiče, ruční nářadí, železářské zboží,
elektroinstalační materiál, ohřívače vody – stálá sleva 15%.
Telefon 481 591 215, e-mail: elvis@netair.cz.

Vydává obecní úřad Poniklá, odpovědný redaktor Marek Kulhavý,
uzávěrka příštího čísla 15. dubna 2007,
příspěvky do zpravodaje odevzdávejte na Obecním úřadě
a nebo je zasílejte na e-mail: marek@rautis,cz
Tisk: Gentiana Jilemnice
Náklad: 450 ks

