Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás seznámil s nejdůležitějšími zprávami z jednání rady
obce.
Nejpříjemnější zprávou pro naši obec je, že obec nemusí vracet část
dotace na chodníky ve výši 257817,- a ze stejně vysokého penále zaplatí jen
37817,- Kč. 220000,- z penále bylo obci Ministerstvem financí prominuto.
K vracení dotací je ještě jedna potěšující zpráva. Obcím by již nadále nemělo
hrozit vracení dotací při drobných formálních chybách při provádění dotované
akce, ale pozornost kontrol bude směřována hlavně na zneužívání dotací.
Takovým zneužitím dotace jsou například výstavby bytů a jejich následné
rozprodání osobám, které nemají v obci trvalý pobyt.
Radě byl předložen návrh pana Trkana na rozpočet provozu vodovodů
(615200,-) a kanalizace (553000,-). Ve výdajích za vodovody byla i částka
305000,- na výměnu skleněného potrubí. RO zatím nedoporučuje výměnu
provádět. Do rozpočtu obce by se měla tak dostat částka zhruba poloviční.
Dále byla rada upozorněna na stále závadnou vodu ve vodovodu na Preložce,
závadná voda přitéká z obou zdrojů. RO navrhuje učinit postupné kroky
k ochraně vodního zdroje, nejprve v Jilmu – vykoupení pozemku, označení
ochranného pásma, ochrana pásma. Ve vodojemu na ponikelské straně byl
nainstalován chlorátor a poslední rozbory vody na Preložce ukazují zlepšení
kvality. Při kontrole kanalizace bylo zjištěno, že objekt čp. 159 je napojen
včetně dešťových vod a přepadu ze studny. Přípojka byla zatím zaslepena a na
jaře bude provedeno odborné napojení. Na hlavním vodojemu a na ČOV
u Cementárny byla provedena revize elektro. Ve vodojemu je nutné odstranit
závady, v ČOV je doporučena celková rekonstrukce. Radě bylo také sděleno,
že obec zaplatila za odběr podzemní pitné vody 77923,-. Od letošního roku se
pravidla platby za odběry vody mění. Obec bude každý čtvrtrok platit zálohu
za každý m3 plánovaného odběru (144608 m3). Cena za 1 m3 je 2,- Kč, pro
obec to bude tedy znamenat, že na zálohách zaplatí 289216,- Kč. Do
15. února dalšího roku pak obec musí podat přiznání ke skutečnému odběru
a bude provedeno konečné vyúčtování.
RO několikrát jednala o jízdném na lyžařském vleku. Ještě před
zahájením provozu rada souhlasila se speciálním jízdným pro povinné
lyžařské výcviky v ceně 100,-/den. Po prvních zkušenostech již sice bylo
zřejmé, že ceny nebyly stanoveny příliš šťastně, ale rada rozhodla ponechat
ceny po celou sezónu stejné. Dále byla dána možnost všem dětem, které
navštěvují ZŠ v Poniklé, aby si mohli zakoupit v měsíci únoru čtrnáctidenní
jízdenku za 250,-. O dalším osudu vleku budeme jednat až po ukončení

lyžařské sezóny, kdy budeme znát jeho přínos nebo dopady na obecní
rozpočet. O provozování vleku v příštím roce začala projevovat zájem firma
Snowhill, která provozuje i Jablonec, Vysoké a Herlíkovice. Její zástupci byli
vyzváni, aby předložili konkrétní nabídku, o které pak bude jednat celé
zastupitelstvo. K provozu vleku bych ještě chtěl podotknout, že provozovatel
penzionu pan Šír radě oznámil, že nezabezpečí venkovní prodej vlastními
silami a netrvá na tom, aby byla v nájemní smlouvě zakotvena podmínka
výhradního prodeje.
RO souhlasila v souladu s vyhláškou 5/2004 se zvýšením některých sazeb
v DPS. Mění se pouze poplatek za donášku oběda z 5,- na 10,- Kč a měsíční
paušál za telefon z 60,- na 70,- (čas provolaný nad rámec paušálu je účtován
zvlášť). Na pořízení nezbytného vybavení do DPS byla přijata dotace 80000,-,
za kterou bylo pořízeno společenské vybavení, nádoby na obědy a uhrazena
část sociálního pojištění zaměstnanců.
Rada se na každém jednání zabývala otázkou prodeje bytů. Podrobnější
informace jsou uvedeny v zápisu z jednání zastupitelstva, na kterém
vystoupili zástupce realitní kanceláře TOP, která prodej zprostředkovává
a zástupce České spořitelny. Zápis je také uveřejněn v tomto zpravodaji.
Nebudu zde proto tento problém dále rozvádět.
TIBA a.s. nesouhlasila s odprodejem pozemku 402/2 (část hřiště
u garáží), navrhla ale uzavření nájemní smlouvy za cenu za 1800,- Kč za rok.
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dva roky a podle způsobu,
jakým bude hřiště využíváno pak rozhodnout o dalším možném pronájmu
nebo prodeji..
Rada schválila zvýšení ceny za zpravodaj „Pod horami" z 50,- na 60,- Kč,
která platí při donášce. Při zasílání poštou je nadále 150,-.
RO nesouhlasila s nákupem části vlastnických podílů k pozemkům na
Přívlace. Jednalo se o podíly k cestám, které nejsou průjezdné (slepé), vedou
pouze k soukromým pozemkům. Vlastníkovi bylo doporučeno nabídnout
podíly spoluvlastníkům.
Na několik dotazů a urgencí ohledně opravy silnice po Poniklé odpověděl
Ing. Mach z Libereckého kraje, že je vyčleněno 12 milionů na opravu úseku
Poniklá – Jestřabí na květen 2004. V návaznosti na tuto skutečnost rada
konstatovala, že bude nutné upravit výškově poklopy kanalizace tak, aby
nesloužily jako vpusti pro dešťovou vodu a dále je nutné položit přípojky
kanalizace pod silnicí. S opravou silnice na Přívlace se v letošním roce
nepočítá.
Rada obce nesouhlasila se vstupem obce do sdružení obcí Libereckého
kraje a do mikroregionu Prameny Jizery. Naše obec je již členem
mikroregionu Jilemnicko a sdružení Krkonoše - svazek měst a obcí. Tento
svazek nabízí velké pohledové mapy projektu „Krkonoše – lyžařský

a běžecký ráj“. RO jednu mapu objednala, mapa je zdarma, zabudování mapy
platí obec.
RO zamítla nabídku Václava Manna z Lanškrouna na dodávku plakátů
s tématikou „Příroda člověku – člověk přírodě“ za 79,- jeden kus.Ekologická
osvěta je jistě důležitá, ale vyvěšení plakátů by zřejmě nemělo dlouhého
trvání. Rada raději souhlasila s příspěvkem 4,-/žáka (celkem 750,-) pro
Správu KRNAP – středisko ekologické výchovy. Příspěvek bude použit na
výchovný diář pro žáky ZŠ.
RO byla seznámena s částkou vynaloženou na opravu věžních hodin,
které poškodila firma Rydval – elektro z Lomnice nad Popelkou. Obec na
firmě požaduje náhradu škody, která činí téměř 10000,-.
RO byla seznámena s podmínkami pro zřízení a provoz sběrného dvoru.
Podmínky pro výstavbu, vybavení a provoz jsou v současné době pro obec
těžko uskutečnitelné.
RO vzala na vědomí stav veřejné sbírky. K 31.12.2003 bylo již za prapor,
znak a žerď zaplaceno 44002,-, zůstatek na účtu činil 34670,-. Tyto finanční
prostředky budou dále použity na pamětní listy a případně na další úhrady
spojené s 650 výročím obce. Program oslav je neustále doplňován
a vylepšován, o jeho přípravu se stará pověřená komise, kterou vede
Ing. Holubec.
RO byla seznámena s koncepcí rozvoje kultury a rozvoje tělovýchovy
a sportu v Libereckém kraji. V souvislosti s jejím obsahem požádala
o finanční příspěvek na zajištění oslav 650 let a přednesla požadavek na
možnost financování výstavby tělocvičny. Dále byla rada seznámena
s návrhem na odstranění stavby čp. 149 (Stará pošta).
Členové rady dostali k prostudování materiály k vybudování vytápění
školky tepelnými čerpadly. Po zjištění dalších nabídek bylo konstatováno, že
předložená nabídka je zbytečně drahá. Od vytápění školky tepelným
čerpadlem však upuštěno nebylo. Rada ale doporučuje nejprve provést
zateplení budovy a poté uvažovat o způsobu vytápění.
Tolik zimní zprávy z rady.
místostarosta
ZÁPIS
z 9.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 4.února 2004 v pohostinství Mádle od 15.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Vladimír Vinklář a Dana Kynčlová
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Hnyk a Miloš Holubec

Návrh na usnesení: pan Jaroslav Čížek
PROGRAM
1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2) Zpráva o činnosti rady obce od 8.prosince 2003 do 4.února 2004.
3) Informace k poskytování půjček na odkoupení bytů-zástupce České
spořitelny.
4) Informace k Prohlášení vlastníka, kupním smlouvám a návratce-zástupce
TOP RK Jablonec n/N.
5) Schválení rozpočtové změny č. 3.
6) Schválení rozpočtového provizoria pro I.čtvrtletí 2004.
7) Schválení poplatku za komunální odpad pro rok 2004.
8) Výroční zpráva o vyřizování stížností, připomínek a petic občanů.
9) Výroční zpráva o poskytování informací.
10) Zpráva finančního a kontrolního výboru za rok 2004.
11) Různé: - příspěvky pro sdružení měst a obcí a fond propagace,
- schválení změny v územním plánu,
- schválení Zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů
Poniklá,
- schválení příspěvků mateřské škole.
12) Diskuze.
13) Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení
Paní starostka zahájila veřejné zasedání v 17.02 hodin, přivítala
zastupitele a občany na letošní první schůzi. Zvlášť přivítala zástupce firmy
TOP-Realitní kanceláře z Jablonce nad Nisou pana Ing. Nováka a dále pana
Ing. Zlesáka a paní Chvalinovou, oba zástupci České spořitelny, kteří se
dostavili na základě žádosti obce.
Dále paní starostka požádala
ZO o schválení ověřovatelů,
zapisovatele a navrhovatele a přeložení bodu programu č.3 a 4 na začátek
jednání.
Hlasování:
pro 13 proti 0
zdržel se 0
Ad 4) Informace k Prohlášení vlastníka, kupním smlouvám a návratkám
Zástupce pověřené Realitní kanceláře TOP Jablonec nad Nisou pan
Ing. Novák seznámil se současným stavem ve věci administrativní přípravy
prodeje bytů. První etapa je dnešním dnem skončena, neboť na obecní úřad
bylo předáno 62x „Prohlášení vlastníka“ a po podepsání paní starostkou
budou vloženy na Katastrální úřad v Jilemnici. Nejdéle do konce února obdrží
všichni nájemníci domů čp. 263, 264, 271, 272, 273, 274, 275, 276 a 277

návrh „Nabídky ke koupi bytu“, ve které jsou uvedeny podmínky nabídky,
dále návrh „Smlouvy o převodu vlastnictví bytu“ s uvedením předmětu
smlouvy, ceny a platebních podmínek, závazky a dalšími skutečnostmi, které
je nutné pečlivě pročíst. Posledním dokumentem, který nájemníci obdrží bude
„Návratka“, která obsahuje osobní údaje a závazek, že byt kupuje do svého
vlastnictví. Vyplněné návratky budou předány na obecní úřad, který ještě
vyplněné údaje překontroluje.
Ad 3) Informace k poskytování půjček na zakoupení bytů
Vstupní informace k poskytování půjček podala pracovnice České
spořitelny paní Martina Chvalinová. Pokud nájemníci již spoří se Stavební
spořitelnou České spořitelny, pak mohou využít výhodný úvěr ze stavebního
spoření s úrokem 4,75% ročně se splatností až 13 let. Pokud nájemníci nemají
úspory, pak mohou stavební spoření založit a vybrat si z nabídky
překlenovacích úvěrů s úrokem od 7,5 % ročně při akontaci 20% ceny bytu,
nebo mohou po splnění určitých podmínek získat až 100% ceny bytu formou
spotřebitelského úvěru s úrokem od 8,9 % ročně se splatností až 10 let.
Případné půjčky je však nutné konzultovat jednotlivě s pracovníky pobočky
České spořitelny v Jilemnici.
DISKUZE k bodu č. 4 a 3:
Pan Kmošek se zeptal na cenu bytu, protože se ji doposud nikde nedozvěděl.
Paní starostka odpověděla, že o prodeji vědí nájemníci již celý rok a cena byla
odsouhlasena v zastupitelstvu v loňském roce. Samozřejmě, že přesné ceny
bytů budou známy po prostudování Prohlášení vlastníka, neboť se v některých
obytných domech prodávají i sklepní prostory, které se měřily zvlášť a rovněž
cena těchto prostor je jiná. Připomněla , že cena prodávaných bytů byla
vypočtena z odhadní ceny, která činí 6 422,54 Kč/m2 a zastupitelstvem
snížena na 20% za byty a prostory v I.nadzemním podlaží a na 25% za byty
ve II. a III.nadzemním podlaží.
Paní Borseková má obavu, aby koupený byt nemusela zaplatit 2x, když jsou
všechny nyní zastaveny vůči České spořitelně. Pan Ing. Zlesák odpověděl, že
zárukou pro ČS je přijaté usnesení ZO č. 100 ze dne 18.června 2003, ve
kterém se obec zavazuje, že 85% prostředků získaných z prodeje bytů bude
použito k úhradě dluhů ČS a 15% přiděleno Fondu rozvoje bydlení. Proto ČS
přistoupí i k uvolnění zástavy prodávaných bytů nejpozději do dvou měsíců
po vkladu kupní smlouvy do Katastru nemovitostí.
Paní Buriánková upozornila, že výnos prodeje stejně nepokryje výši dluhu
a jak má ČS zajištěno, že obec bude splácet. Pan Ing. Zlesák odpověděl, že
obec má u tohoto peněžního ústavu celkem 4 smlouvy k zajištění úhrady
pohledávek. Výjimku tvoří hypoteční úvěr poskytnutý na Dům
s pečovatelskou službou (původní výše 3,5 mil Kč), který nemůže splatit obec

dříve, ale podle smlouvy jsou splátky rozloženy do 10 let. Zbývající
3 smlouvy však může uhradit kdykoli. Dluhy u obce jsou navíc zajištěny
podepsanou směnkou, která jistí veškeré pohledávky u peněžního ústavu.
Pokud by se stalo, že obec přestane své závazky vůči ČS plnit, pak by došlo
na okamžité plnění vyplývající ze směnky a ta je jištěna DPS a nebytovými
prostorami (kantýna, pošta).
Pan Patočka si opět postěžoval, že se prodej neúnosně prodlužuje a ještě to
potrvá půl roku. Zeptal se na vytvoření společenství vlastníků a na přijetí
Stanov tohoto společenství. Odpověděl pan Ing. Novák, že společenství
vlastníků je stanoveno ze zákona a již tři vlastníci bytů mohou toto
společenství utvořit nehledě na další nájemníky, i když se s nimi musí stejně
dohodnout o dalším postupu. Společenství vlastníků se zapisuje do
Obchodního rejstříku. Stanovy existují vzorové.
Pan Pajer a paní Kavanová měli stejný dotaz a to na možnost napsání kupní
smlouvy na své děti. Pan Ing. Novák sdělil, že zákon č. 72/1994 Sb. tuto
možnost nepřipouští. Kupní smlouvu je přípustné uzavřít pouze s nájemcem.
Jsou pak různé možnosti na převod vlastnictví, např. darovací smlouvou apod.
Pan Vinklář Petr se zeptal, zda bude sleva ceny při platbě v hotovosti.
Odpověděla paní starostka, že žádná sleva nebyla schválena.
Ing. Plichta ze zeptal zástupce spořitelny, když je možnost poskytnutí půjčky
podmíněna minimálním příjmem osoby 6 960,-Kč měsíčně, zda to pro
manžele znamená dvojnásobek? Odpověděla paní Chvalinová, že to tak není,
neboť spořitelna má vypracovaný program podmínek poskytování půjček a je
to u každého individuální.
Ing. Plichta se ještě vrátil k Prohlášení vlastníka a zeptal se, zda by první
kupní smlouvy mohly být vloženy na katastr již během měsíce března. Pan
Ing. Novák odpověděl, že ano.
Pan Hulej se za svou osobu zeptal, jakou možnost má on, když nemá příjem,
je na podpoře, ale má uzavřené stavební spoření. Odpověděla paní
Chvalinová, že bude nejlepší, když se zastaví přímo na té pobočce, se kterou
má stavební spoření uzavřeno, a tam se informuje o konkrétní výši půjčky
a všech možnostech.
Pan Čížek se zeptal na možnosti, když klient nemá uzavřené žádné spoření,
jaká je výše akontace. Odpověděla paní Chvalinová, že výše akontace pro
překlenovací úvěr je 20%.
Pan Váňa se zeptal na možnost, když se v domě neprodají všechny byty, jaké
by mohly nastat problémy s obcí. Ing. Novák odpověděl, že nevidí důvod,
proč by měly nastat nějaké problémy, neboť obec bude mít sama eminentní
zájem o odprodej těchto zbylých bytů protože jinak zůstává i nadále jejich
vlastníkem.

Pan Čížek se ještě zeptal, zda má např. sociálně slabý občan přednostní právo
na odkoupení bytu. Pan Ing. Novák odpověděl, že ne.
Tímto diskuze skončila. Zástupci České spořitelny předali občanům
informační letáky a schůze byla na 10 minut přerušena.
Informace o prodeji bytů a možnostech získání půjček bere zastupitelstvo
na vědomí.
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl pan Ing. Plichta. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuze: Pan Mikolášek se zeptal, proč rada schválila tak nízké jízdné na
lyžařském vleku a navíc ještě dala slevu pro školy. Dodal, že jsme nejlacinější
a neví proč. Odpověděl pan Ing. Plichta a vysvětlil důvod slevy pro školy.
Paní starostka přiznala, že to byla chyba radních, kteří se domnívali, že se tak
do obce přilákají návštěvníci. Jízdné na vleku bylo schváleno radou již
13.října loňského roku, ale od té doby se žádný ze zastupitelů k jízdnému
nevyjádřil, proč až nyní?
Paní Pičmanová podotkla, že v obci je malá návštěvnost, když sníh je, tak
tady hosté nejsou, když sníh není, tak tady jsou, ale zase musí jezdit jinam.
Pan Miloš Holubec obhajoval nízkou cenu jízdného porovnáním s loňskou
zimou, kdy řada návštěvníku vleku kritizovala neupravenou sjezdovku. Letos
je tato situace jiná.
Pan Pajer se zeptal na rozměřené pozemky kolem bytovek. Nikdo neví která
část parcel ke kterému domu patří. Paní starostka nabídla, že si kopii
geometrického plánu může kdykoli na obci vyzvednout.
Pan Váňa se v té souvislosti zeptal, zda se také k bytovým domům prodávají
i přístupové komunikace a jak se budou udržovat v zimním období. Paní
starostka odpověděla, že ano, kromě přístupové cesty od domu čp. 271
k čp. 274, která zůstává v majetku obce. Ostatní přístupové cesty jsou
obsaženy v ceně privatizovaných obytných domů.
Paní Pičmanová s povděkem konstatovala, že se konečně bude opravovat
silnice Poniklá – Jestřabí. Pan Ing. Plichta odpověděl, že obec obdržela
písemnou odpověď od pana Ing. Macha z KÚ LK, ve kterém je obec
ujišťována, že tato komunikace je v plánu oprav v roce 2004 v celkovém
objemu 12 mil. Kč.
Hlasování o schválení zprávy:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 5) Schválení rozpočtové změny č. 2
ZO byly předloženy rozpočtové změny, které RO se souhlasem ZO
schválila na jednání dne 8.12.2003 č.usnesení 628 (viz usnesení ZO č. 143 ze
dne 3.12.2003).
- neinvestiční dotace přijaté od krajů
+ 7 000,--Kč

- pořízení fotografií k 650 letů obce
- neinvestiční dotace přijaté od krajů
- refundace mezd členům SDH při školeních
- neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ
- výdaje na základní školu
- výdaje na mateřskou školu
- dotace na úroky z úvěru
- úhrada úroků

- 7 000,--Kč
+ 2 400,--Kč
- 2 400,--Kč
+ 380 726,--Kč
- 313 002,--Kč
- 67 724,--Kč
+ 44 000,--Kč
- 44 000,--Kč

Rozpočtová změna č. 3, která nebyla schválena RO, ale byla
promítnuta do účetní uzávěrky k 31.12.2003:
- přijatá dotace na Dům s pečovatelskou službou
+
80 000,--Kč
- vybavení DPS, úhrada ZP a SP
80 000,--Kč
- příspěvek do Fondu rozvoje bydlení
+
75 000,-Kč
- splátka do Fondu rozvoje bydlení
75 000,-Kč
- dotace z úřadu práce
+
257 641,--Kč
- úhrada mezd na VPP /Šafránková,Gono,Čonka,Hnyk,Šlambor/
257 641,--Kč
- oprava položky na dopravní obslužnost
+/129 000,--Kč
- ostatní nerozpočtované příjmy /elektřina,sbírka,vratka,nájem/
+
454 444,--Kč
- ostatní nekryté výdaje /prapor,splátka kanál,penále SFŽP/
454 444,--Kč
- úvěr ČS na splátku SFŽP
+
2 451 000,--Kč
- splátka SFŽP
2 451 000,--Kč
- daň z příjmu za Obec Poniklá
+
19 530,--Kč
- příspěvky mikroregionu, pojištění
19 530,--Kč
- vybrané poplatky za mateřskou školu
+
31 970,--Kč
- příspěvek zřizovatele na provoz mateřské školy
31 970,--Kč
Schválení rozpočtové změny č. 3:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Schválení rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí 2004
Protože se v této době zpracovávají poslední úpravy uzávěrky roku
2003 (ladí se s účetnictvím Libereckého kraje), nezbylo dostatek času ke
zpracování návrhu rozpočtu na rok 2004. Proto je nutné stanovit rozpočtové
provizorium alespoň pro I.čtvrtletí 2004. Navrhuje se stanovení příjmů
a výdajů v úrovni I.čtvrtletí roku 2003, to znamená:
Příjmy za I.čtvrtletí 2003 činily celkem
4 011 740,--Kč
Výdaje za I.čtvrtletí 2003 činily celkem
3 613 130,--Kč

Návrh rozpočtového provizoria pro I.čtvrtletí 2004 je navrhováno v úrovni
25% rozpočtu roku 2003.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Výpočet a schválení poplatku za komunální odpad
Poplatek pro rok 2004 dosáhl výše 426,-Kč (je dělitelný 4 = poplatek
za čtvrtletí a dělitelný 12 = poplatek měsíční). Pro úhradu poplatku formou
inkasa je nezbytně nutné, aby poplatník uvedl variabilní symbol, který je
uvedený vždy na složence (možno dohodnout osobně s paní Novákovou).
P Ř E H L E D N Á K L A D Ů na likvidaci odpadu v roce 2003:
Marius Pedersen svozy leden – prosinec 2003
504 108,60 Kč
Odvoz velkoobjemových kontejnerů, papír, sklo, plasty
leden – prosinec 2003 (pouze dopravné)
60 445,-- Kč
Nebezpečný odpad 2x v roce + výběr ze železa
33 223,20 Kč
Poplatky za skládkování v Košťálově (velkoobjemové kontejnery)
73 597,70 Kč
Platby získané za vytříděný odpad a železný šrot leden-prosinec 2003
- 62 799,50 Kč
C e l k e m náklady na likvidaci odpadů v roce 2003:
608 575,-- Kč
Výpočet poplatku:
608 575,--Kč : 1426 osob = 426,77 Kč
Výše poplatku pro rok 2004:
426,-- Kč / osoba / rok
Měsíční výše poplatku na osobu
= 35,50 Kč
čtvrtletní výše poplatku na osobu
= 106,50 Kč
Hlasování:
pro 13
zdržel se 0
proti 0
Ad 8) Výroční zpráva o vyřizování stížností, oznámení a petic
K vyřizování stížností, oznámení a petic je vypracován vnitřní předpis
Obecního úřadu Poniklá, podle kterého se postupuje. Za rok 2003 byly
zaznamenány tři případy stížností ve věci zamezení příjezdu k domu, rušení
nočního klidu a odcizení věci. Všechny tři případy byly sepsány a postoupeny
Městskému úřadu v Jilemnici – komisi pro projednávání přestupků. Výsledky
řízení nejsou doposud známy a ani nebudou, neboť stávající předpisy této
komisi neumožňují sdělování výsledků jednotlivých případů. Petici neobdržel
úřad v roce 2003 žádnou.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu na vědomí.

Ad 9) Výroční zpráva o poskytování informací
V souladu s § 45 písm. zákona č. 128/200 Sb., o obcích a ve smyslu
§ 2 odst. 1) zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
obec povinna zpracovat výroční zprávu v oblasti poskytování informací za
uplynulý kalendářní rok. Obec Poniklá nebyla v roce 2003 požádána o žádnou
informaci opírající se o zmíněný zákon.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu na vědomí.
Ad 10) Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2003
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytuje finanční
a kontrolní výbor zastupitelstvu obce jednou ročně zprávu o své činnosti. Paní
Dana Kynčlová se na dnešní jednání omluvila a žádá ZO o přesunutí zprávy
finančního výboru do programu příštího zastupitelstva. Za kontrolní výbor
přednesl zprávu pan Jiří Udatný. Výbor ve složení Udatný, Nechanický
a Mikolášek se v roce 2003 sešel celkem čtyřikrát, a to v měsících březnu 2x,
květnu a v prosinci. V květnu kontrolní výbor provedl součet stavebních
podlážek, které byly na konci roku 2002 inventarizační komisí navrženy
k odepsání. Výbor doporučil podlážky v počtu 50 kusů odepsat z důvodu
jejich znehodnocení. Dále výbor prováděl kontrolu plnění usnesení rady obce
a zastupitelstva. Při kontrolách usnesení rady obce byly případné nejasnosti
projednány přímo s paní starostkou, která podala k jednotlivým bodům
vysvětlení, a které vzal výbor na vědomí.
Dále výbor provedl majetkovou evidenci Drobných služeb Poniklá.
Za přítomnosti jejich vedoucího pana Radomíra Šíra bylo překontrolováno
celkem 70 položek. Výbor doporučil 26 položek k odepsání. Jedná se o různé
nefunkční či opotřebované nářadí nebo stavební materiál, který je
znehodnocen . Kontrolní výbor doporučuje rozdělení majetku obce na drobný
hmotný investiční majetek do ceny pořízení 40 000,-Kč a základní prostředky
s pořizovací cenou nad 40 000,-Kč.
Rozsah kontrolního oprávnění se odvíjí od příslušného pověření
úkolem, kterým v rámci své kompetence uděluje ZO.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu na vědomí.
Ad 11 Různé
a) Příspěvek do fondu propagace Krkonoš 1500,-Kč. Poskytuje se
každoročně na základě uzavřené smlouvy mezi Obcí Poniklá a Krkonošesvazek měst a obcí. Příspěvek je použit na propagaci např. Regiontour
Brno, výstavy v Polsku a SRN.
b) Příspěvek svazku Krkonoše-svazek měst a obcí ve výši 2274,-Kč.
Poskytuje se každoročně na základě uzavřené smlouvy a platí se 2,-Kč na
jednoho občana a rok. Svazková činnost spočívá v získávání nejrůznějších

grantů a dotací z programů Sapard, Leader nebo i z ministerstev
a Královéhradeckého a Libereckého kraje. Příspěvek je na činnost
kanceláře.
c) Příspěvek Svazku obcí Jilemnicko ve výši 2274,-Kč. Poskytuje se
každoročně na základě smlouvy a platí se 2,-Kč na občana a rok. Činností
svazku je zaměřena na oblast Jilemnicka, její propagaci a zapojování se
do vyhlašovaných projektů. Poslední a největší aktivita je účast
v programu LEADER +, ve kterém je zapojen HD Krakonošův ranč, paní
Jana Pičmanová s muzeem krkonošských řemesel, soubor SATORI, obec
Poniklá a Singing Rock Poniklá.
d) Schválení změny v Územním plánu. Zastupitelstvo obce bylo osloveno
paní Mgr. Soňou Vodičkovou, PhDr, v zastoupení jejího otce pana Jana
Jandy, ve věci žádosti změny regulativu v Územním plánu obce Poniklá.
Změna regulativu spočívá ve schválení zóny připouštějící bydlení
a rekreaci ze zóny připouštějící pouze vybavenost pro cestovní ruch
a drobné podnikání. Pro obec je změna penzionu na objekt k bydlení
značným přínosem a příležitostí k zabydlení přívlacké strany. Sedmnáct
bytových jednotek představuje pro obec trvalé bydlení nejméně tří desítek
občanů a tím i vyšší daňové příjmy do obecní pokladny.
e) Schválení Zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů Poniklá.
Schválení Zřizovací listiny vyplynulo z úkolů uložených Hasičským
záchranným sborem Semily, kdy při kontrole plnění úkolů vyplývajících
ze zákonných ustanovení o požární prevenci, nebyla kontrolnímu orgánu
tato listina předložena.
Hlasování o bodech a) – e):
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 12) Diskuze
Pan Mikolášek se zeptal, proč je v obci umístěna reklama na lyžařský vlek
v Jablonci nad Jizerou, když rada obce ve svém zápise uvádí, že umístění této
reklamy nepovolila. Bylo odpovězeno, že umístění reklamy na obecním
pozemku povoleno nebylo, avšak k umístění na soukromém pozemku se obec
nevyjadřuje. Tato reklama není stavebním úřadem povolena, bylo vydáno
rozhodnutí o odstranění stavby.
Paní Pičmanová se zeptala na stav pitné vody v Nové Vsi, neboť si občané
stěžovali, že jim delší dobu neteče. Odpověděl pan Ing. Jon, který vysvětlil, že
při déletrvajících mrazech se voda na přítoku do rezervoáru téměř ztratila.
Nyní po deštích je tlak vody lepší a hlavní je, že voda teče. V současné době
se rozhoduje o dalším postupu prací na vodojemu. V této souvislosti paní
starostka sdělila, že v lokalitě Preložka, kde je opakovaně bakteriologicky
závadná voda, bylo nainstalováno chlorovací zařízení a následně odebrán
vzorek, od kterého se očekává zlepšení kvality.

Paní Kadavá reagovala na některé připomínky občanů, kteří si stěžují na
množství sněhu na chodnících před Českou poštou a pan Čížek na špatný
výhled při odbočování z místní komunikace na hlavní silnici u Hnyků.
Tomáš Klikorka se informoval na výsledek uskutečněného předvádění
umělého zasněžování. Bylo odpovězeno, že výsledek byl velmi dobrý, neboť
vše fungovalo tak, jak mělo. K uskutečnění této investice však chybí obci
zhruba 2 miliony korun.
Ad 13) Závěr
Paní starostka poděkovala všem zbývajícím za účast a pozvala je na
příští zasedání zastupitelstva obce, které bude projednávat návrh rozpočtu pro
rok 2004, schvalovat inventarizaci majetku za rok 2003, schvalovat účetní
uzávěrku a další záležitosti obce.
Zapsal Ing. Polej

USNESENÍ
z 9.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 4.února 2004 v pohostinství Mádle
ZO schvaluje:
- program jednání s přesunutím bodu č. 2 za bod č. 4.
- ověřovatele zápisu, zapisovatele a navrhovatele.
- zprávu o činnosti rady obce za období od 8.prosince 2003 do 4.února 2004.
- rozpočtovou změnu č. 3 dle předložené skladby v příjmové i výdajové části
ve výši 3 498 585,--Kč.
- rozpočtové provizorium pro I.čtvrtletí 2004 do výše 25% čerpání rozpočtu
roku 2003.
- výši poplatku za komunální odpad pro rok 2004 ve výši
426,--Kč/občan/rok.
- roční příspěvek do fondu propagace Krkonoš ve výši 1500,-Kč za rok.
- roční příspěvek svazku Krkonoše-svazek měst a obcí ve výši 2274,-Kč.
- roční příspěvek svazku Jilemnicko-svazek měst a obcí ve výši 2274,-Kč.
- změnu regulativu v Územním plánu obce Poniklá pro penzion na stpč. 198
v k.ú. Přívlaka.
- Zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů Poniklá.
- ponechání vybraných příspěvků za pobyt dítěte v mateřské škole
příspěvkové organizaci, Mateřská škola Poniklá, jako příspěvek zřizovatele.

ZO bere na vědomí :

- informace zástupce TOP Realitní kanceláře Jablonec nad Nisou pana
Ing. Nováka k prodeji bytů, Prohlášení vlastníka, kupním smlouvám
a návratkám.
- informace zástupců České spořitelny, a.s., ve věci poskytování úvěrů
a půjček na zakoupení bytů.
- schválení rozpočtové změny č. 2 ve výši 434 126,-Kč.
- předložení výroční zprávy o vyřizování stížností, oznámení a petic za rok
2003.
- předložení výroční zprávy o poskytování informací za rok 2003.
- předložení výroční zprávy o činnosti kontrolního výboru za rok 2003.

ZO odkládá
- předložení výroční zprávy o činnosti finančního výboru na příští zasedání
zastupitelstva.

Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 2 / 2003
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Poniklá vydalo dne 3.12.2003 podle ustanovení § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatních, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ustanoveními
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Část první
Základní ustanovení
Článek 1
1) Obec Poniklá vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatek“):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

poplatek ze psů,
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného,
poplatek z ubytovací kapacity,
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Výkon správy poplatků provádí obecní úřad v Poniklé. Na řízení o
poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Část druhá
Poplatek ze psů
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území České republiky.

1)

2)

3)

4)

Článek 4
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do
protokolu do 10 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří
psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku
podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena.
Důvod pro osvobození je povinen poplatník správci poplatku prokázat.
Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost,
která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik
osvobození, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit
správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý
pobyt nebo sídlo.
Článek 5

Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu
na to, zda pes poplatku podléhá
nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného
psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil
stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování
nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
Článek 7
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa
100,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
300,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
50,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písm. c)
150,-Kč
Článek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek se splatný nejpozději do 31.března příslušného kalendářního
roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek
splatný nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit
vznikla.
Článek 9
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod
písmenem a),
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis (zákon o myslivosti),
e) osoby bydlící trvale na samotách (pojem „samota“ ve sporných případech
určí rada obce).

Část třetí
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Článek 10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v obci Poniklá za
účelem léčení nebo rekreace.
Článek 11
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě
uvedeném v čl. 10 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.
Článek 12
Plátce
1) Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická
nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla. Tato osoba za poplatek ručí.
Článek 13
Ohlašovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do
protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této
činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí ubytovatel
správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci
poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa
trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo

občanského nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně.
Článek 14
Sazba poplatku
Poplatek činí:
za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu
10,--Kč.
Článek 15
Splatnost poplatku
Ubytovatel odvede poplatek správci poplatku 1x ročně nejpozději do
15.února následujícího roku na základě
předložené evidenční knihy.
Článek 16
Osvobození
Poplatku nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením,
kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na
děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají
civilní službu.

Část čtvrtá
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 17
Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Článek 18

Veřejné prostranství
Veřejná prostranství, která podléhají poplatku, jsou uvedena v příloze
vyhlášky a jsou její nedílnou součástí.
Článek 19
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné
prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.
Článek 20
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do
protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho
započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 3
dny, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen ohlašovací
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit
tuto skutečnost správci poplatku ihned a nahlásit rozsah záboru v m2.
3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo.
Článek 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného
prostranství způsobem uvedeným v čl. 17 až
do dne, kdy toto užívání skončilo.
Článek 22
Sazba poplatku
1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý den užívání veřejného
prostranství (pokud není stanoveno jinak):
a) za umístění prodejních stánků
100,-Kč
b) prodej z vozidla (jedno vozidlo bez rozlišení)
150,-Kč/týden
c) za umístění reklamy na veřejném prostranství
500,-Kč/rok
d) za umístění skládek
10,-Kč

e) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí
100,-Kč
2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Článek 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného
prostranství započato. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Článek 24
Osvobození
Poplatku nepodléhá:
a) užívání
veřejného
prostranství
při
pořádání
kulturních
a společenských akcí místních pořadatelů a místního významu.

Část pátá
Poplatek z ubytovací kapacity
Článek 25
Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá v obci Poniklá v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.
Článek 26
Poplatník
1) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
Článek 27
Ohlašovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do
protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této
činnosti, v ostatních případech do 10 dnů ode dne faktického zahájení této
činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách ohlásí
správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci
poplatku jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do
evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně.
Článek 28
Sazba poplatku
Poplatek činí za každé využité lůžko a den 2,--Kč.
Článek 29
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.února následujícího kalendářního
roku.
Článek 30
Osvobození
1) Poplatku nepodléhá
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování
studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků
fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu
mají právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním
účelům.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen
správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zákládající nárok na osvobození.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik
nároku na osvobození.

Část šestá
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek 31
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Článek 32
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Článek 33
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu správci
poplatku do 10 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto
skutečnost doloží protokolem (§5 vyhlášky č. 223/1993 Sb.). Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník ohlásit správci poplatku
ukončení provozu výherního hracího přístroje
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci
poplatku název právnické osoby, sídlo a IČO.
Článek 34
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje
do provozu.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního
přístroje ukončen.
Článek 35
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5 000,-Kč.
Článek 36
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného čtvrtletí
v kalendářním roce.

Část sedmá
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Článek 37
Poplatník
Poplatek platí:
1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a to bez ohledu na její věk.
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou

povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí.
2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobou.
Článek 38
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník uvedený v čl. 43 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit
písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15.dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) jméno, příjmení, bydliště,
b) popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
2) Poplatníci uvedení v čl. 43 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem
a ve stejné lhůtě ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Článek 39
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 426-- Kč a je tvořena
a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 176,--Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady obce v roce 2003:
Směsný komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Celkem
Očekávaný počet poplatníků:
Trvale žijící občané
Neobydlené stavby individuální rekreace
Celkem

548 130,--Kč
60 445,--Kč
608 575,--Kč
1234
192
1426

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu

kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

1)

2)

1)

2)

Článek 40
Splatnost poplatku
Poplatek u poplatníků uvedených v čl. 43 odst. 1 je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.6. a do 1.12. daného roku.
Poplatek u poplatníků uvedených v čl. 43 odst.2 je splatný k 30.6. daného
roku v plné výši.
Poplatek lze zaplatit:
a) bankovním převodem na č.ú. 1263092319/0800 pod přiděleným
variabilním symbolem,
b) poštovní poukázkou A směrovanou na účet pod přiděleným
variabilním symbolem,
c) v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Poniklá (pouze pololetní
a roční platby).
Článek 41
Osvobození
Poplatník uvedený v čl. 43 odst. 1, který vlastní stavbu určenou k bydlení
získanou v dědickém řízení a prokazatelně ji nevyužívá k bydlení,
pronájmu ani k rekreaci a v objektu není nikdo přihlášen k trvalému
pobytu, je od poplatku osvobozen.
Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen
správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do
30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik
nároku na osvobození.

Část osmá
Společná ustanovení
Článek 42
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny ) včas nebo ve správné výši,
vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část
může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost
vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění
povinností nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a
citovaného zákona.
Článek 43
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit
nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo
doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Část devátá
Zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška O místních poplatcích č. 3/1994 ze
dne 9.srpna 1994 .
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška O poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních
odpadů č. 3/2001 ze dne17.prosince 2001.

Část desátá
Účinnost
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2004.

DŮLEŽITÉ !!!
Uzavírání smluv o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění vod
veřejnou kanalizací
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., má každý dodavatel vody
z veřejného vodovodu včetně odvádění vod za povinnost, uzavření smlouvy
s každým napojeným odběratelem. Zmíněná povinnost byla v zákoně
stanovena ke dni 31.12.2003. Tento termín se však obecnímu úřadu nepodařil
dodržet. V současné době se smlouvy připravují a tisknou. Jsou v ní obsaženy

údaje o místě připojení na vodovod nebo kanalizaci, údaje o měření dodané
a odebrané vody, podmínky fakturace, výše ceny, sankce a další ujednání.
Vzhledem k velkému množství smluv a značnému nárustu poštovného
vyzýváme prostřednictvím zpravodaje všechny z Vás, kteří jsou napojeni na
obecní vodovod nebo na obecní kanalizaci, aby se počínaje měsícem březnem
příležitostně zastavili na obci u paní Věry Novákové, k podepsání a převzetí
smlouvy. Děkujeme Vám.

Odpověď

k „Projektu
Libereckého kraje“

optimalizace

dopravní

obslužnosti

Svazem měst a obcí Krkonoše byl zaslán dotaz k údajnému rušení
železniční trati č. 042 Martinice v Krkonoších-Rokytnice nad Jizerou.
Odpověď je následující:
Reaguji na Váš dopis ze dne 1.října 2003, ve kterém jste se vyjádřili k
„Projektu optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje.“
V části 3.7.3. „Návrh pro České dráhy“ tohoto projektu je o železniční
trati č. 042 Martinice v Krkonoších-Rokytnice nad Jizerou konstatováno, že
na této trati bude třeba provoz omezit na minimum nebo uvažovat o jejím
možném zrušení a nahrazení autobusy.
Podle ustanovení § 38 odst. 1) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
v platném znění, může být drážní doprava přechodně omezena nebo
zastavena. O přechodném omezení nebo zastavení drážní dopravy rozhodne
na základě žádosti drážní správní úřad v případě, že žadatel, v jehož zájmu má
dojít k přechodnému omezení nebo zastavení dopravy prokáže oprávněnost
své žádosti. Drážní správní úřad žádost projedná:
a) s vlastníkem dráhy,
b) s provozovatelem dráhy,
c) s krajem, v jehož obvodu působnosti je drážní dopravou, která má být
přechodně omezena nebo zastavena, zajišťována dopravní obslužnost.
Kraj projedná své stanovisko s dotčenými obcemi,
d) s dopravcem v drážní dopravě, pokud nebyl předkladatelem žádosti
o přechodné omezení nebo zastavení drážní dopravy.
Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje byl dne
21.října 2003 předložen Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemná
informace a jeho projednávání nadále probíhá. Ve všech případech, kdy
budou návrhy vyplývající z Projektu optimalizace dopravní obslužnosti
Libereckého kraje uplatňovány v praxi, budou tyto návrhy předem projednány
s dotčenými obcemi a změny budou provedeny pouze se souhlasem obcí.
S pozdravem
Ing. Miroslav Mach

Ještě jednou odpověď na opravu silnice III.třídy Poniklá-Jestřabí
Dne 20.října 2003 jsem obdržel Váš dopis ve věci opravy silnice
III/28623 Poniklá-Jestřabí
a silnice III/29065 Poniklá-Jilem, ve kterém mě
žádáte o zařazení oprav těchto komunikací do Plánu oprav na rok 2004.
Vámi uvedená akce Poniklá-Jestřabí je připravována v rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2004 v celkovém objemu
finančních prostředků 12 mil. Kč. Jedná se o velmi významnou část
finančních prostředků, které má kraj k dispozici.
Zároveň Vám však bohužel musím sdělit, že s významnou opravou
silnice III/29065 Poniklá-Jilem patrně nebude možné v příštím roce počítat.
Řada akcí se přesouvá do roku 2004 v důsledku snížení státní dotace v roce
2003. V každém případě požádám ředitele krajské správy silnic Libereckého
kraje o posouzení stavu silnice III/29065 a případné provedení alespoň
lokálních výsprav v rámci provozního plánu.
Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Poniklá-Nová Ves-Horní Sytová je
připravována na zahájení v návrhovém období do roku 2006. Jednal jsem
o této záležitosti znovu s Ing. Jeníčkem, ředitelem Správy Liberec, avšak na
rozhodování ŘSD o opravách silnic I.třídy má kraj jen malý vliv. Díky tomu,
že se v Libereckém kraji hodně stavělo na silnicích I.třídy v roce 2003, nelze
zřejmě očekávat další finanční prostředky na opravu silnice I/14 v roce
letošním.
S pozdravem
Ing. Miroslav Mach

Oprava silnice III/28623 Poniklá – Jestřabí
Ještě jednou se vracím k plánované opravě této silnice a jenom
připomínám, že je to právě rok, kdy díky některým z Vás, kteří vyplnili
anketní lístek na požadavek urychlené opravy, jsme docílili uskutečnění
rekonstrukce v letošním roce. Dnes se na Vás obracím s další výzvou.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, která bude opravu zadávat,
by měla znát požadavky obce na překopání této komunikace pro zamýšlené
uložení infrastruktury. To znamená, pokud některý z Vás občanů, plánujete
připojení na kanalizaci, vodovod či rozvod elektřiny, pak je nyní ten
nejvhodnější čas k uskutečnění tohoto záměru. Pozdější žádosti po položení
koberce nebudou překopávání silnice povolovat.
Další výzvou se obracím na všechny majitele nemovitostí v obci, kteří
plánují ve výhledu cca 10 let jakékoli stavební záměry, aby si své požadavky
promysleli a předali na obec. Důvodem je zadání pořízení nového Územního
plánu obce Poniklá.
Starostka

Vyklízení nájezdů
V posledních týdnech, kdy se na nás sesypala celá hora sněhových
srážek, dochází k nedorozuměním mezi obsluhou traktoru a vlastníky
soukromých cest. K těmto připomínkách sdělujeme:
Vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni na místní komunikaci
soukromou cestou (viz zákon č. 13/1997 Sb.), nemohou vyžadovat na obsluze
traktoru provádějícího pluhování místní komunikace, vyklízení těchto nájezdů
od sněhu, který se sklouzne z protahovací radlice. Podle zákona jsou
soukromé cesty ve vztahu k místní komunikaci „trpěny“ a místní komunikace
jsou tím těmto nájezdům nadřazeny. Zimní údržba je jednou z nejnáročnějších
služeb, kterou obec zajišťuje. Vyhovět nelze všem. V rozpočtu obce
představuje zima bohatá na sníh slušnou sumu peněz. Buďme proto rádi, že se
k Vám obsluha s traktorem dostane, pokud to dovolí terénní podmínky.
A jinak jistě všichni máme tady v podhůří Krkonoš doma lopatu a chceme-li
jezdit, nezbude nic jiného, než ji použít.

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Přívlaka ze dne 10.ledna
2004.
Vážení přátelé,
dovolte mi opět po jednoleté přestávce zhodnotit naši spolkovou
činnost za rok 2003. Přijali jsme dva nové členy a jednu členku jsme
vyloučili. Celkově čítá sbor 59 členů včetně dalšího nového člena, kterému
bude dnes předán členský průkaz.
Abychom nebyli černou ovcí v okresním sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, tak jsme již počátkem prosince zaplatili členské příspěvky
na rok 2004.
Hned na počátku loňského roku jsme se věnovali přípravě plesu, který
je již tradicí našeho samotného sboru. Uskutečnil se 15.února 2003
v pohostinství Mádle. Díky bohaté tombole, do které nezištně darují ceny naši
členové, získává ples na atraktivitě. Na přípravě se podíle více jak 30 členů
a členek sboru, a to nejen při akci samotné, ale také při roznášení pozvánek
a zdobení sálu. Patří jim vřelé poděkování.
V měsíci červnu (6.6.2003) jsme již popáté od výročí založení sboru
uspořádali oslavu 114.výročí založení sboru, a to na Benátkách, díky
vstřícnému povolení našeho bratra Veselého, který nechává parkovat vozidla
na svých pozemcích. Jako každým rokem, tak i tentokrát byl postaven náš
vojenský stan . K bohatému občerstvení a opékání vepřových kýt nám
i hostům hrála hudební skupina Meret za vedení L.Nováka. Začátek byl od

16.00 hodin a ukončen v pozdních hodinách nočních. Na této akci se podílela
více než polovina našich členů a členek a to nezištným způsobem jako vždy
a ještě k tomu přidala a zajistila řadu drobných věcí se svých soukromých
zdrojů. Oslav se zúčastnilo kolem 200 návštěvníků. Většina nelitovala
procházku do vyšších poloh naší obce. Pobavili se a byli velmi spokojeni.
Zisk nebyl velký. Proto i letos bychom chtěli uspořádat oslavu 115.výročí.
Tak jako každý rok byla sestavena bratrem Dobiášem dvě družstva
mužů, z toho jedno veteránů. Byl prováděn nácvik družstev a na okrskové
soutěži konané 7.června jej zastupoval bratr Hendrych. Nepřivezla se žádná
cena, protože si musíme přiznat, že na první místo nemáme. Stejně bych chtěl
poděkovat za účast všem zúčastněným, protože to není selhání ani lidského
faktoru či techniky, ale jasně o tom hovoří věkový průměr družstva.
O techniku je pečováno tak, aby byla nejen funkční, ale odstraňujeme
okamžitě i drobné nedostatky. O to se stará náš strojník bratr Kocour.
Rozhodnutím zastupitelstva obce došlo k bezúplatnému převedení veškeré
techniky sboru do našeho vlastnictví.
Co nebylo v minulém roce dokončeno, to bylo automatické ovládání
sirény. Věřím však, že i tento nedostatek bude v nejkratším čase odstraněn
tak, jak jsem slíbil obecnímu úřadu.
Schůzová činnost vykazuje stále velmi vysoký trend jako
v předcházejících letech. Rozpisy sudů vždy na celý rok se nemění, ba na
každého se ani nedostává. Okrskových schůzí se pravidelně zúčastňují
3 členové sboru.
Dle přání byl uspořádán výlet do Roprachtic u Tichánků. I loni
rozhodla většina, že se uskuteční opět pěšky přes kopec. Sraz byl v 11.00
hodin na přívlackém nádraží, odkud se vyrazilo. Byly objednány 3 druhy jídel
v počtu 40 porcí. Bohužel, bylo nás pouze 24 a tak jídla bylo dost. Akce se
líbila, neboť veselou náladu doplňovala harmonika Jirky Hlaváče.
Je také pamatováno na jubilea členů. V loňském roce jsme byly
poblahopřát bratru Doškovi k 80.narozeninám s dárkovým košem. V letním
období jsme přijali dva nové členy-Davida Hože a Pavla Hanuše. Těmto
novým členům byly předány průkazy na výletě do Roprachtic.
Ještě bych chtěl poděkovat našim sestrám za starost, hlavně o nás
muže, že sami od sebe nejenže pomáhají při společných akcích, ale i po
schůzi ke zlatavému moku podají pohoštění našim hladovým krkům. Děkuji
také všem členům za jejich čas, který sboru věnují.
Letos nás čeká zhruba stejný program, navíc bychom chtěli brigádně
pomoci na opravě přívlackého hřbitova a opravě požární nádrže v Jilmu.
Brigádnickou činnost v hodinách nevedeme, neboť čísla, která dříve
ohromovala, tu nejsou zapotřebí. Mluví za nás výsledky a skutečné hodnoty
naší, byť skromné činnosti, i když někdy nejsou viditelné ani hmatatelné.

Na závěr zprávy bych Vám všem chtěl popřát hodně zdraví a hodně
elánu a chuti v naší společné práci jak pro náš sbor, tak i pro naši obec.
Zprávu přednesl bratr Stanislav Nechanický

Výroční zpráva SDH Poniklá-dodatek
Činnost na úseku práce s mládeží
V lednu minulého roku měla členská základna 33 mladých hasičů
rozdělených do tří družstev. Jedno družstvo soutěžilo v mladší a dvě družstva
ve starší kategorii. O kolektivy se staralo celkem 6 vedoucích: Květa
Kavánová, Tomáš Klikorka, Lenka Drábková, Petra Thérová. Vítězslav
Schmidt a Václava Buriánková.
V zimních a jarních měsících družstva trénovala v tělocvičně ZŠ.
Procvičovala zručnost, hbitost a rychlost v jednotlivých úsecích soutěžních
disciplín.
V únoru již tradičně jsme pro děti a jejich rodiče zorganizovali výlet
do Prahy. Objednaný autobus jsme bez problému plně obsadili. V Praze jsme
navštívili loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka. Představení s názvem
„Pohádky pro Hurvínka“ se všem líbilo. Cestou domů jsme se zastavili
v Mladé Boleslavi na oběd a dále pokračovali do Jičína. V Jičíně jsme měli
objednaný plavecký bazén, kde jsme v jeho vodním království proskotačili
dvě hodiny.
V měsíci březnu proběhlo školení vedoucích mládeže v místní
restauraci U Floriána. Vedoucí si obnovili či získali potřebnou kvalifikaci pro
práci s mládeží.
Jakmile roztál poslední sníh vyměnili jsme tělocvičnu za hřiště
a začali trénovat disciplíny, ve kterých se soutěží na Chlumeckém poháru.
Jsou to: štafeta 4x60m, požární útok, štafeta požárních dvoji a hadicové kolo.
Na prvního máje uspořádali vedoucí mládeže pro mladé hasiče první
výlet. K „Ručičkám“ nás vyvezla naše Avie, odtud jsme pokračovali po svých
na Rezek, kde se občerstvili. Cestou kolem kapličky, která slavila 140.výročí
svého vzniku jsme se vrátili zpět do Poniklé. Výletu se zúčastnilo 16 mladých
hasičů a jejich vedoucí.
7.května jsme se slavnostně ustrojeni sešli u zbrojnice, abychom
s ostatními zapálili svíčky u Lípy svobody. Následně položením věnce
k pomníku, jsme uctili památku padlých hrdinů.
V květnu jsme se také zúčastnili první soutěže, kterou byl Chlumecký
pohár. Zde jsme si ověřili připravenost našich družstev na nadcházející
sezónu. Nasadili jsme všechna tři družstva. Mladší z jedenácti soutěžících
obsadili pěkné 5.místo. Ve starší kategorii naši zabojovali a celkově skončili

druzí. Družstvo, které v této kategorii soutěžilo poprvé, skončilo ze
14 soutěžících na 9.místě. Tato soutěž odhalila naše nedostatky a my jsme se
tak mohli lépe připravit na hru Plamen.
Čtrnáct dní na to se konalo v Podmoklicích u Semil jarní kolo hry
Plamen. Okresního finále se zúčastnilo 10 družstev v mladší a 20 ve starší
kategorii. Naši mladší ve své kategorii s přehledem obsadili 1.místo. Starší
byli ve své kategorii rovněž nejlepší a z okresního kola si odvezli rovněž zlaté
medaile. Příjemným překvapením bylo třetí místo nováčků mezi nejstaršími.
Naše ponikelská výprava ověšená medailemi se spokojeně vracela domů
Pro mladší soutěžní sezóna skončila, ale pro nejstarší nastalo období
příprav na krajské kolo, které se uskutečnilo v červnu v České Lípě. Po celou
tuto soutěž provázela náš kolektiv smůla. Největší daň si vybrala při požárním
útoku. Přes tyto skutečnosti přivezli do Poniklé za třetí místo bronzové
medaile.
Na závěr sezóny jsme s mladými hasiči v červnu podnikli pěší výlet
Riegrovou stezkou, která vede podél Jizery ze Železného Brodu do Semil.
Starší zakončili sezónu sportovním odpolednem s opékáním kuřat.
Červenec byl pro hasičskou mládež obdobím prázdnin. V srpnu se nás
většina sešla na letním hasičském táboře ve Mšeně u Mělníka. Tábora se
účastnilo celkem 40 dětí, o které se staralo 8 vedoucích: Víťa Schmidt, Lenka
Drábková, Petr Holubec, Soňa Václavíková, Květa Kavánová, Petra Thérová,
Zdeněk Krause a Vlaďka Macháčková. V chráněné oblasti Kokořínska jsme
strávili velice pěkný týden plný sluníčka, koupání, her a poznávání krás
přírody.
Září je nejen ve znamení začátku školního roku, ale také ve znamení
příprav na podzimní část nového kola hry Plamen, a to na závod všestrannosti.
Protože nás pro svůj věk opustila většina členů družstva nejstarších,
zorganizovala Květa Kavánová nábor nových členů. Bylo přijato celkem
25 mladých hasičů, 23 do mladší a 2 do starší kategorie. Dále se také rozšířila
základna vedoucích a instruktorů. Jako vedoucí žáků začal pracovat Tomáš
Kázmer a Jaromír Jirouš. Novými instruktory se stali Kateřina Jiroušová,
Zdeněk Krause a Honza Skalský. Trenérskou práci u žáků skončil Tomáš
Klikorka, který se plně věnuje dorostu. Nábor nad očekávání proběhl úspěšně
a začala mravenčí práce s učením.
Přípravy na branný závod vyvrcholily soustředěním všech družstev
mladých hasičů v rekreačním zařízení pana Kowalevského na Jestřabí.
Soustředění 52 mladých hasičů včetně vedoucích proběhlo v době od 26.9. do
28.9.2003. Družstva trénovala na jednotlivých stanovištích, potom
následovala soutěž jednotlivců, večer diskotéka a v neděli proběhl tréninkový
branný závod po hlídkách. Děkujeme všem dospělákům, kteří nám pomohli
zajistit hladký průběh soustředění.

V měsíci říjnu se v Rovensku pod Troskami soutěžilo naostro.
Ponikelská výprava byla se 69 členy nejpočetnější. Nasadili jsme 11 hlídek.
Z toho 6 v mladší a 3 ve starší kategorii. Dvě hlídky také v dorostu. Mladší ve
své kategorii z 23 zúčastněných obsadili 2., 3., 4., 7., 9. a 20. místo. Ve starší
kategorii nastoupilo na start 38 hlídek. Naši se umístili na 2., 9. a 25.místě.
I přesto, že nám jedna hlídka na trase zabloudila, jsme s výsledky spokojeni a
máme tak za sebou velice vydařený start do nového ročníku hry Plamen 20032004.
Na závěr podzimního snažení se družstva sešla individuálně. Někdo
opékal buřty, jiní poseděli při čaji a bábovce apod. To vše se odehrávalo
v naší chatě na Vršku.
Listopad byl již měsíc odpočinku od hasičského soutěžení. Přesto
jsme nebyli nečinní. V družstvech jsme připravovali kulturní program pro
valnou hromadu.
Prosinec je měsíc vánočního shonu a ve znamení příprav na
rozloučení s rokem letošním. Zhodnotíme rok starý a budeme se těšit na nový,
ve kterém nás čeká spousta práce, abychom se mohli radovat alespoň z tak
pěkných výsledků jako v roce 2003. Poslední den v roce se zúčastníme
21.ročníku Silvestrovského běhu.
Zprávu vypracovala Lenka Drábková, vedoucí mládeže

Slovo zastupitele
Je tomu zhruba jeden rok, co jsme se jako zastupitelé poprvé sešli
a také si zvolili radu obce.
Je to tak správné a podle zákona, jen ta spolupráce se mi zdá malá. Zdá se mi,
jako by si rada stačila sama se sebou. Hned ze začátku se začaly řešit nevelké
problémy – hlavně po stránce finanční. Jako nový člen jsem o tomto postu nic
nevěděl, ale snažil jsem se celou problematiku pochopit. V prvé řadě jsem se
snažil někde hledat úspory. Energetické náklady v MŠ se mi zdály příliš
velké, tj. 350000 Kč za plyn a elektřinu na 15-20 dětí za rok. Moje úvaha
vedla k využití druhého patra, nebo změny topného systému. Jak jsem se
dozvěděl, o tepelném čerpadle se už uvažovalo déle, ale zůstalo jen u té
úvahy. U firmy MASTER THERM CZ s.r.o. jsem nechal vypracovat s paní
starostkou takovou představu tepelného čerpadla, v topném systému MŠ, jak
by to vypadalo, pracovalo a jaký by byl finanční efekt. Celou představu jsem
předal ve dvou vyhotoveních na obecní úřad s tím, že by se mohla okopírovat
a předat každému zastupiteli k posouzení. Na poslední veřejné schůzi jsem se
dozvěděl, že rada tuto věc odložila na neurčito. Podle vypracovaných
podkladů se měla úspora pohybovat o jednu čtvrtinu až o třetinu současných
nákladů, tedy s výraznou úsporou.

V otázce prodeje bytových jednotek jsem hlasoval pro prodej. Jelikož
jsem viděl prodej bytů jako důležitý úkol, ptal jsem se jestli bude také nějaká
porada zastupitelů před hlavním prodejem. Bylo mi řečeno, že ne, že je to
nezákonné. Přesto jsem se na obecní úřad šel zeptat na věci, které mi nebyly
v tomto bodě jasné. Mimo jiné jsem se ptal, zda se jedná o slevu 20%
z odhadní ceny. Až na veřejné schůzi jsem se dozvěděl, že se jednalo o slevu
na 20% z odhadní ceny. S tím jsem nechtěl moc souhlasit. Vycházel jsem
z toho, že ačkoliv obec nabyla bytovky jakýmkoli způsobem, tento majetek
patří všem občanům v naší obci (říkal jsem si, že každý má svoji cihlu
v každém bytě). A zastupitel by měl tuto malou hodnotu každého spoluobčana
rozvíjet. K prodeji bytů jsem viděl velké umoření obecního dluhu a přitom mít
nějakou rezervu na další akce.
Například obecní vodovod. Jak si všímám, máme s ním problémy.
Někde jsou prameny závadné, někde neteče, prameny nestačí a někde některé
domácnosti nemají obecní vodovod ani přiveden, ač by o to stály. Nebo další
část obecní kanalizace.
V otázce nákupu rolby jsem byl také proti. Ne, že bych ji nechtěl, ale
vím, že nejsem v takové nadmořské výšce, kde by byl sníh brzy a dlouho
vydržel. Zdá se mi za poslední léta, že sníh je stále kratší dobu a vlek je ještě
k tomu na jižní straně. Jsem té zásady, že jednak kupuji na co mám a jednak
aby se to rentovalo. Jako zastupitel nechci riskovat obecními finanční
i prostředky.
Na poslední veřejné schůzi mi bylo naznačeno, že není v pořádku
pronajmutí mého pozemku k výstavbě poutače – billboardu. Chci tímto říci,
že mne nikdo neinformoval, že obecní rada odmítá požadavky firem z jiných
lokalit o výstavbu billboardů. Pán, který zprostředkovával výstavbu tohoto
billboardu, za mnou přišel a slušně se zeptal, zda by se to mohlo uskutečnit.
Nejsem ten, který by dělal naschvály, nebo házel klacky pod nohy jiným
živnostníkům, firmám či lidem, ač takové znám a hluboce je lituji.
Vím, že moje snaha nemusí být všemi pochopena a ani se nemusí
souhlasit s mými názory, ale také vím, že z více názorů se nechá vybrat. Rád
bych proto, aby veřejné zasedání bylo vždy plně obsazeno, aby se lidé bez
emocí a urážlivých výkřiků dokázali ptát, dokázali dobré věci prokazovat
a tak se podílet na řízení obce. Obecní rada by pak určitě s plnou
odpovědností zvážila svá rozhodnutí a jednání.
Jan Řehořek

Listy z kronik – 2.část
Rychtáři a poddanské povinnosti
Pána zastupoval v každé vsi a tady i v Poniklé rychtář a jemu
pomáhali konšelé či přísežní. Rychtář dohlížel na poddané, aby dobře

hospodařili, aby nejednali na škodu panského hospodářství, aby řádně plnili
povinnosti činžovní, robotní, daňové a náboženské. Některou práci na místě
vrchnosti řídil jenom rychtář, to vždy při robotách, který za to nemusel svůj
potah a svého pacholka na robotu posílat. V obci dbal rychtář, aby se nic
nedělo proti obecným zákonům zemským a proti dobrým mravům.
Jako jediný měl právo šenkovat panské brannské pivo a nalévat
pálené. Sem z ponikelského kostela přicházely svatby do světnice a za hry
doudáčkovy a hodkovy provedli svatebčané jeden po druhém nevěstu a teprve
asi po druhé hodině se svatba ubírala k svatebnímu obědu. Dále se tu
odbývaly všechny pouťové, posvícenské a masopustní muziky. Sousedé byli
vyzváni, aby jim prokazovali poslušnost a úctu, protože tu ve vsi jsou oni
představeni jim na místě milostné vrchnosti pana hraběte. Věnec z chvůje
uvitý a zavěšený na hrázce, vystrčené z okénka lomenice upozorňoval, že tam
ve statku je toho času šenk.
V roce 1646 byl jmenován ponikelským rychtářem mlynář Jan
Tomíček-Holíků (nar. 1608 v čp. 14). S rychtou přišel do mlýna i šenk
brannského piva a páleného. Po čtyřicet let mlynařil a po pětadvacet let
rychtařil a šenkoval až do dubna 1671, kdy se rozžehnal s tímto světem a byl
pohřben pod ochranu sv. Jakuba. Po něm mlynářství i rychtářství převzal
Janův nejstarší syn Václav. Od roku 1676 to byl Daniel Tomíčků, jenž zemřel
koncem října 1695. Rychtářství svěřil zatím pan hejtman dosavadnímu
konšelu Mikuláši Holubcovi (čp. 24) a o ponikelském soudě ve středu
14.března 1696 byl jím i celou obcí schválen.
V zimě roku 1688 byl držen ponikelský gruntovní soud zvlášť
důkladně, neboť byla registra tato purgkrechtní obce ponikelské obnovena
a ze starých register, nemohouce se déleji potřebovati, s obzvláště pozornou
bedlivostí extrahiována, podle nynější posloupnosti a osady, jak gruntové
a živnosti po sobě jdou, s doložením zejména jednoho každého hospodáře
v pořádnost uvedena a pro dokonalejší bezpečnost v lidských spravedlnostech
a nápadních, vyhnutí všeliké chyby.
V listopadu 1711 tento Mikuláš Holubec zemřel a za rychtáře
ustanovil purkrabí brannský Václava Holubce, syna neboždíkova, bydlícího
v chalupě čp. 104. Tam do chalupy se teď přestěhoval šenk piva a páleného.
O gruntovním soudě drženém 11.března 1723 podle nové hraběcí
instrukce byli pro Poniklou ustanoveni dva rychtáři, starší a mladší. Za
staršího byl vybrán ponikelský mlynář Kristián Rieger (Rykar), za mladšího
Jiřík Řehořek (čp. 90). Tomu staršímu rychtáři odevzdal dosavadní rychtář
a teď i sedlák Václav Holubec hned ještě na soudě rychtářskou žílu či právo,
kdešto ostatní písemnosti, počet a šenk slíbil vydat do týdne.
S neděle po soudě přijel nově ustanovený starší rychtář k bývalému
a udělal s ním kontribučenský počet, odvezl si obecní berniční knížku a otep

selských rabuší, na nichž bylo navrubováno, kolik každý sedlák zaplatil na
měsičních kontribucích, i cimertové nádobí k šenku piva a kořalky.
Tak se rychta i šenk odstěhovaly dolů do mlýna, kde bývala rychta,
jak pamětnici vykládali naposledy před 57 léty do roku 1676.
O gruntovním soudě 9.února 1735 byl sedlák a soused Jindřich Fišara
(čp. 37) od Jírů vyhlášen za staršího rychtáře ponikelského purkrabím
brannským Janem Zelenkou, představen shromážděné obci a odevzdáno mu
rychtářské z bejkovce pletené právo či žíla. A tak se vše stěhovalo dnes již od
mladšího rychtáře Kristiána Riegra z mlýna nahoru do vsi. Rychtářské právo
držel až do 1.února 1740 kdy bylo odevzdáno Jindrovi Jiroušovi (čp. 35) a ten
představen sousedům jako starší rychtář.
Každoročně první týden v květnu musel rychtář ponikelský dovést
ponikelské robotníky k Maříkovu na plavecí robotu, neboť až sem „šli
s koncem“ plaveného dříví zadní horáci z jilemnického panství a oni
Ponikelští měli za povinnost od starodávna dohnat plavené dřevo až k jezu
sytovského mlýna. Další povinností bylo krmení panské kozy a další.
Ten čas kolem sv. Václava opustili panští kozáci Kozí a Kotlovou
boudu a sehnali panské kozy z vysokých hor dolů do podhůří, kde jimi
podělili sedláky a chalupníky ve vsích štěpanického panství, aby ti panské
kozy živili přes zimu za to, že se jim dovolovalo pást skot v panských lesích
Zabylím a Kozle. Když na horách sešel sníh a začala plná pastva, přišel do
Poniklé panský kozák a každý hospodář mu odevzdával panské, přes zimu
u něj přezimované kozy i s kůzlaty. A tak některý den po sv. Filipu a Jakubu
(1.5.) putovaly kozy na hora na louky při Vlčím hřbetu pod Kotlem. Noční
stání a napájení měly kozy u Kozí boudy a u Kotelské boudy. Tady je panští
kozáci vydojovali a mléko po sražení zpracovávali na kozí sýr a syrovátku.
Pro nadělané sýry si přijížděli ze vsí střídou rychtáři, sýry odpočítali
a navrubovali kozákovi na rubuši a pak doma ve svých rychtách je
rozprodávali poddaným.
Ještě před sv. Martinem (11.11.) přivezl rychtář z Horní Branné celou
fůru panského lnu, koudele a pačísků, aby je rychtářka rozdělila do statků
a chalup na spředení. Na každou ženu připadlo buď 8 liber koudele nebo
4 libry česání, 4 libry pačesků anebo 2 libry lnu. Len odvažovala rychtářka
nejlepším přadlenám, neboť přísti se mělo pěkně tence a koudel zas těm
nejhorším. Do svatých třech králů mělo být všechno spřadeno, odváženo
a odevzdáno na zámek do Horní Branné.
Počátkem prosince upomínal rychtář hartusivě o berně ty, kteří ještě
nezaplatili.. Hned po žních začal vybírat kontribuci pro krále a císaře
Ferdinanda II. . Hospodář (čp. 97) musel odvést na daně ze své usedlosti
4 zlaté 45 krejcarů, a k tomu ještě starodávnou berni domovní. To loni roku
1627, 6 zlatých 4 krejcary a k tomu 20 krejcarů korunovační daně, vybírané

na zaplacení korunovace císařovny Eleonory Mantovské, choti císaře
Ferdinanda II. a arcivévody Ferdinanda, provedené v listopadu 1627 v Praze.
O gruntovním soudě 27.ledna 1707 byla potvrzena novu hraběcí
artikulí stará výměna roboty. Pěti největším sedlákům dva dny potažní roboty
v týdnu. Mezi ně patřily i Mikuláš Holubec (čp. 24) a Jan Skalský (čp. 41), 11
sousedům zase 1 a půl dne a 14 zbývajícím sedlákům jeden den v týdnu. Pět
chalupníků bude konat 1 den ruční roboty a 26 návesníků po jednom půldni
v týdnu. Další povinností bylo zimní kvartýrování vojáků, kdy jeden takový
voják musel dostat ke stravě 1 libru masa, 2 libry chleba a 2 holby piva
a porci pro 1 koně tvořilo 6 liber ovsa a 8 liber sena.
Téměř každoročně bylo oznámeno, že jeho Milost Císař potřebuje na
doplnění regimentů jistý počet rekrutů a koní. Potom bylo určeno, že jeden
rekrut přijde na 18 berních osedlích. Jeho cena se skládala z částky na
vyživení, dvouměsíčního žoldu, na flintu, na mundur a prohlížecího felčara.
V celku přes 36 zlatých, dále pak částka na mladého koně. K tomu měsíčně
kontribuce.
Od sv. Martina čelátka nově vstupovala do služby. A to i doma na
statcích děti museli pracovat od svých 12 let jako pasák-husopaska, od
patnácti let jako pohůnek-skotačka, od osmnácti let potom jako pacholekděvečka, čímž si zasluhovaly plat. Ten za službu ročně byl pro husopasku
2 kopy, skotačku 3 kopy, děvečku 4 kopy. Plat pacholka byl po 7 kopách
míšeňských. Plat za odsloužená léta dostávali jeden po druhém, když
odcházeli ze statku a hospodář jim měl odrazit to, co by si vybrali za nákup
oděvu, obuvi a na outratu o pouti, posvícení a jarmarcích.
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch,
pro zpravodaj připravil Miroslav Holubec

Bezplatný portál o Strukturálních fondech a ostatních grantech
Na internetových stránkách www. egrant.cz získáte bezplatně
informace o strukturálních fondech a jiných zdrojích grantového financování
nejen pro místní samosprávu, ale i pro soukromé subjekty a neziskové
organizace, působící v našem regionu.
V rámci jednoho informačního zdroje získáte nejen kompletní
podklady, praktické rady, ale i aktivní kanál, který Vás bude o všem
důležitém včas informovat. Postál www. egrant.cz je největší bezplatný
nezávislý zdroj informací v České republice o této problematice.
Registrace na tomto portálu je bezplatná s unikátní garancí
permanentního bezplatného přístupu. Tato zajímavá nabídka platí i pro
podniky, působící v našem teritoriu. Kromě poskytování aktuálních informací

nabízí i nadstandardní služby, včetně konzultací a individuálního vyhledávání
vhodných grantů.

Společenská kronika
Jubilea v lednu a únoru 2004.
70 let pan Josef Tichánek
75 let pan Josef Kaván
70 let pan Vladimír Janata
80 let paní Marie Kavánová
75 let pan Bohuslav Skalský
80 let paní Ludmila Zelinková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.

Úmrtí
7.ledna 2004 paní Zdeňka Habiňáková ve věku 49 let.
Čest její památce!
Narození
Manželům Pavlu a Janě Tomíčkovým syn Jan.
Rodičům srdečně blahopřejeme!
V roce 2003

se narodilo
zemřelo
odstěhovalo
přistěhovalo
manželství uzavřely
manželství ukončilo
v obci se přestěhovalo

11 občánků
16 občanů
16 občanů
24 občanů
4 manželské páry
5 manželských párů
47 občanů

K 31.12.2003 měla Poniklá 1238 trvale hlášených obyvatel.

Krátké zprávy, oznámení
Půjčky na zvelebení bydlení pro rok 2004
Opět upozorňujeme zájemce z řad občanů Poniklé, že v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998 o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce, mohou podávat žádosti
o návratnou půjčku podle pravidel daných vyhláškou.Výběrové řízení pro
výše uvedené účely bude dáno usnesením rady obce. Poslední den k podání
přihlášky je 30.březen 2004.

Odpuštění penále
Obec Poniklá již druhým rokem dlužila Stavební firmě Jana Janda
Jablonec nad Jizerou částku ve výši 118 980,-Kč – penále za pozdní úhradu
stavebních prací na Domě s pečovatelskou službou. Stavební firma k datu
1.ledna 2004 tento dluh obci prominula a do letošního roku se v rozpočtových
položkách na straně „závazků“ již neobjeví. Majitelům firmy vyslovuje
zastupitelstvo obce poděkování

Oprava kostelních hodin
Od října do prosince loňského roku jsme se nemohli spolehnout na
časové údaje z věžních hodin umístěných na kostele svatého Jakuba. Příčina
jejich poškození byla prostá – nepozornost firmy opravující elektrický rozvod.
Zpočátku se zdálo, že oprava nebude nikterak obtížná, ale opak byl pravdou.
Naštěstí máme v Poniklé ochotné, obětavé, ale hlavně šikovné občany, kteří
se do problému zapojily a společnými silami se podařilo před Vánoci uvést
časový stroj do denního koloběhu. Obecní úřad děkuje všem, kteří se na
opravě podíleli nejvíce, pánům Antonínu Holubcovi, Vlastimilu
Nechanickému a Zdeňku Jiroušovi.

Příspěvek na provoz telefonní stanice
Sociálně těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanům starším
70 let, kteří žijí osaměle, mohou pověřené obecní úřady ( MěÚ Jilemnice)
poskytovat příspěvek do výše plné úhrady základní měsíční sazby za
používání telefonní stanice. Tiskopis žádosti o příspěvek je možné
vyzvednout na obecním úřadě.

Poplatek za odebranou podzemní vodu
Víte, že obec zaplatila za odebrání podzemní vody za rok 2003
Finančnímu úřadu poplatek ve výši 77 923,-Kč (1,70 Kč za m3 odebrané
vody)?

Víte, že v letošním roce bude obec opět platit Finančnímu úřadu
poplatek za odebranou podzemní vodu, ale již ve výši 2,-Kč za m3 vody?
Víte, že obec platí i poplatek za vypouštění odpadních vod, i když má
čistírnu? Poplatek sice není vysoký, představuje 0,10 Kč za m3 v případě, že
nesplňuje hodnoty stanovené vodohospodářským orgánem. Obecní čistírna
nesplňuje hodnoty obsaženého fosforu, protože nemá nainstalované potřebné
zařízení na jeho likvidaci a překročila povolené vypouštěné množství. Za
loňský rok zaplatí Finančnímu úřadu 4 000,-Kč.

650 let obce Poniklá
Děkuji všem, kteří reagovali na výzvu obce a zpracovali informace
potřebné k vydání Pamětních listů. Vím, že to pro některé z Vás nebylo právě
lehké, neboť lidská paměť je velice svérázná. Někdy si pamatuje to, co nemá,
naopak to, co by měla zaznamenat, se vykouří. Každého z Vás zpracování
pamětí časově zaneprázdnilo a někomu dalo hodně úsilí vypátrat časovou
posloupnost. Ještě jednou, díky.
Zvláště děkuji panu Vlastimilu Ďoubalíkovi za milé a úsměvné
vzpomínky z jeho dětství , především za jeho nákres startování letadla.
V každém zpravodaji se obracíme na Vás, čtenáře zpravodaje, abyste
svými nápady či vzpomínkami přispěli do programu. Dnes Vás prosím
o zapůjčení starých fotografií, které zobrazují obec svými domy, krajinou či
spoluobčany, kterým nebylo dopřáno se tohoto výročí účastnit. Slibuji, že
zapůjčené fotografie si nechá obec s Vašim svolením okopírovat
a nepoškozené je vrátí. Budou pak k vidění na výstavkách v základní škole.
Starostka

Poděkování
Děkuji všem, kteří mi poskytli jakékoliv informace o životě a dění
v naší obci v uplynulém roce. Všechny jsem pečlivě zaznamenala v kronice
obce Poniklá.
Miloslava Kavánová, kronikářka

Divadelní spolek J.J.Kolár
postrádá videokazetu z jejich hry „Jak vyloupit banku“. Prosíme, kdo tuto
videokazetu má půjčenou, aby jí co nejdříve vrátil pí. Pavlíně Holubcové.
Předem děkujeme – divadelníci.

Z kultury
IKS CENTRUM MĚSTA JILEMNICE
www.jilemnice.cz

KINO 70 JILEMNICE
Březen 2004
3. Středa

od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
KLOKAN JACK
Dobrodružná rodinná komedie o tom, že vyrazit si do australské pouště může být
docela legrace, pokud ovšem nemáte v patách nevlastního otce, který je v Brooklynu
mafiánem a nehoníte vačnatce, ketrý vám ukradl cenný balíček.

USA - české titulky, délka 89 minut, od 12 let přístupný
5. Pátek

od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
ŽELARY
Krutý příběh něžné lásky odehrávající se ve čtyřicátých letech za okupace.
ČR, délka 120 minut, mládeži přístupný
8. Pondělí

od 19:00 vstup 35,- Kč
SLADKÝ ŽIVOT
FILMOVÝ KLUB Tápání a pochybnosti římské společnosti šedesátých let.
Klíčové dílo jednoho z největších mágů filmového obrazu.
Itálie 1960, délka 167 minut
10. Středa

od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
NESNESITELNÁ KRUTOST
Romantická komedie se nese v duchu velice vtipných dialogů a dějových
zvratů, které diváky nepochybně zaujmou.
USA – české titulky, délka 100 minut, od 12 let přístupný
15. Pondělí

od 17:30 a 20:00 vstup 65,- Kč
16. Úterý

od 17:30

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Básníci režiséra Dušana Kleina a scénáristy Ladislava Pecháčka … trochu
zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu.
ČR, délka 120 minut, mládeži přístupný
19. Pátek

od 17:30 a 20:00 vstup 50,- Kč
PUPENDO
Poselství budoucím generacím. Nová celovečerní komedie vyprávěná v hořce
komické groteskní nadsázce.
Země: ČR, délka 120 minut, přístupný
21. Neděle

od 19:00 vstup 35,- Kč
AMORES PEROS
FILMOVÝ KLUB Dramaticky se proplétající životy několika mladých lidí a
dvou psů vrcholí katastroválním střetem.
Mexiko 2000-české titulky, délka 153 minut, od 15 let přístupný
23. Úterý

od 17:30 vstup 65,- Kč
24. Středa

od 17:30
PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE
Poslední část trilogie. Nadešel čas rozhodující bitvy. Podaří se naplnit poslání
Společenstva a zachránit Středozem? A za jakou cenu?
USA – české titulky/dobrodružný, délka 201 minut, od 12 let přístupný
28. Neděle

od 17:30 vstup 50,- Kč
LOUPEŽ PO ITALSKU
Volný remake britské kriminální komedie popisuje geniální zlodějský kousek
party profíků, kterým se však samozřejmě staví do cesty nejrůznější zapeklité
překážky.
USA - české titulky, délka 108 minut, od 12 let přístupný
30. Úterý

od 17:30 vstup 55,- Kč
MEDVĚDÍ BRATŘI
Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž jeden není medvěd, ale proměněný
chlapec.

USA-v českém znění, délka 85 minut, přístupný

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
Program na březen a duben 2004
středa 3.3. v 19.45 h. KDYBYCH BYL BOHATÝ
přístupný Vstupné 55,- Kč
Francouzská hořká komedie (105 min.). Může 10 miliónů eur změnit
obyčejného člověka? Tušíte, co se může stát, když někomu spadne do
klína 10 miliónů?
sobota 6.3. v 19.45 h. PIKOVÁ TROJKA
neděle 7.3. v 17.15 h. SMRTÍCÍ VÁŠEŇ
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Mysteriózní kriminální thriller Austrálie/USA (119 min.) s Meg Ryanovou
v hlavní roli. Myslíte, že víte o touze všechno, ale je to jinak.
středa 10.3. v 19.45 h. KEN PARK
přístupný (16) Vstupné 50,- Kč
Americký film (96 min.). Nahlédnutí do života skupiny mladých teenagerů
a jejich rodičů z malého města uprostřed Kalifornie – bez špetky slitování
odhaluje děsivé skutečnosti, s nimiž se mladí prostě někdy nedokážou
vyrovnat.
sobota 13.3. v 18.00 h. NESNESITELNÁ KRUTOST
neděle 14.3. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká komedie (100 min.), která Vás má na háku. V hlavních rolích
George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush a další.
středa 17.3. v 19.45 h. Jeepers Creepers 2
přístupný Vstupné 50,- Kč
Pokračování úspěšného amerického teenagerského hororu (103 min.).
Vychutná si tvůj strach.
sobota 20.3. v 19.45 h. SPY KIDS 3D: GAME OVER
neděle 21.3. v 17.15 h.
přístupný
Vstupné 70,- Kč
Americká fantastická komedie v českém znění (85 min.). Třetí mise. Třetí
dimenze. Film poprvé nabízí publiku v „normálních“ kinech sledování scén

v parametrech HD/3D (trojrozměrně) – s využitím speciálních brýlí, které
každý divák obdrží v pokladně se vstupenkou.
středa 24.3. v 19.45 h. MATRIX REVOLUTIONS
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý sci-fi thriller USA/Austrálie (129 min.). Svět lidí se potácí na
pokraji zkázy, ale stále ještě zbývá poslední naděje …
sobota 27.3. v 19.45 h. JAK BÁSNÍCI
neděle 28.3. v 17.15 h. NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Nový český film (115 min.). Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka …
trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod
k životu.
středa 31.3. v 19.45 h. TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
přístupný (15) Vstupné 50,- Kč
Americký thriller (99 min.). Film, který musíte vidět, i když při něm budete
zavírat oči.
sobota 3.4. v 19.00 h. !
PÁN PRSTENŮ 3
neděle 4.4. v 17.15 h. NÁVRAT KRÁLE
přístupný
Vstupné 70,- Kč
Širokoúhlé, akční, misteriózní, dobrodružné – ano, takové je třetí
pokračování „Pána prstenů“. Nadešel čas rozhodující bitvy. Putování končí
… (201 min.).
středa 7.4. v 19.45 h. ZELENÉ PEKLO
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlý akční thriller USA/SRN/VB (99 min.). Podvod je jejich největší
zbraň. V hlavní roli John Travolta.
sobota 10.4. v 19.45 h. ÚSMĚV MONY LISY
neděle 11.4. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americký romantický retrofilm (120 min.). Příběh ženy, která měla velké
srdce a tvrdou hlavu. Julia Roberts v hlavní roli.
středa 14.4. v 19.45 h. MAZANÝ FILIP
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč

Česká detektivní parodie (99 min.). Ostře nabitá parodie s hvězdným
obsazením.
sobota 17.4. v 19.45 h. VÍTEJTE V DŽUNGLI
neděle 18.4. v 17.15 h.
přístupný
Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlá akční komedie USA (108 min.). Vydejte se hledat Helldorado.
V hlavní roli The Rock – akční hrdina pro nové tisíciletí.
středa 21.4. v 19.45 h. PÁN VELRYB
přístupný Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlý film Nový Zéland/SRN (104 min.). Příběh ztracené lásky
a nalezeného přátelství, odehrávající se v překrásných přírodních scenériích,
vypovídá o současném životě původních obyvatel (Maorů) na
novozélandském venkově.
sobota 24.4. v 19.45 h. BRATŘI, JAK SE PATŘÍ
neděle 25.4. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Americká širokoúhlá komedie (113 min.). Nová komedie od tvůrců „Něco
na té Mary je“. Patří k sobě a drží spolu.
středa 28.4. v 19.45 h. VELKÁ RYBA
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americké drama (125 min.). Pro někoho je každý rybník příliš malý.

