Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá konaného dne 9. června 2022
21. zasedání ZO proběhlo dne 9. června 2022 od 19:00 hod. v přístavbě ZŠ Poniklá (čp. 148).
21. zasedání ZO bylo zahájeno v 19:05 hod. starostou obce Tomášem Hájkem za přítomnosti 11 zastupitelů,
omluveni: S.-A. M. Fišerová, P. Plichta, I. Havlová, D. Šír, 4 hosté z řad veřejnosti. Starosta konstatoval, že
zápis z 20. zasedání byl pořízen a ověřen, zastupitelstvo bylo řádně svoláno a v počtu 11 zastupitelů je
usnášeníschopné.
Pozn.: Nejedná se o doslovný zápis ze zasedání, některé nepodstatné výstupy jsou zapisovatelem a ověřovateli zápisu kráceny
či vynechány. Není-li v zápise uvedeno jinak, byla přijatá usnesení schválena jednomyslně.

1. Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele usnesení
Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Rozpočtová změna 2/2022
Hospodaření obce a příspěvkových organizací v roce 2021, zpráva auditora
Prodej části pozemku ppč. 1672/3 v kú Poniklá (u čp. 296 a 297)
Volba přísedících Okresního soudu v Semilech
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2022 až 2026
Koupě ppč. 61/2 a ppč. 3064/4 v kú Poniklá
Diskuse

Starosta obce oproti avizovanému programu doplnil bod 8) Koupě ppč. 61/2 a ppč. 3064/4 v kú Poniklá.
Hlasováno bylo o rozšířeném programu.
Návrh usnesení č. 222:
ZO Poniklá schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá rozšířený o bod 8).
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh usnesení č. 223:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Josefa Bekra, ověřovateli zápisu Tomáše Klikorku a Jana
Kubína, zapisovatelkou Petru Novotnou.
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
2. Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná.
Diskuse:
T. Hájek pomocí fotografií představil aktuálně probíhající práce na komunikacích, zateplení čp. 55, práce
na koupališti, výměně vodovodu. Zastupitele a veřejnost informoval o zdárném postupu získávání souhlasů
s vybudováním nových větví vodovodní sítě na Přívlace, úspěšném majetkovém narovnání cesty na Přívlacký
kopec, zdržení akce vrtu Horní Dola kvůli požadovanému posouzení vlivu na životní prostředí a o
pravděpodobném nedodržení termínu dodání hasičské cisterny.
M. Gembická: Jak se vyvíjí situace kolem stavby RD vedle Višňákových? T. Hájek: Zatím nebylo zahájeno
stavební řízení, Višňákovi zde budou figurovat jako sousedé. Na jejich žádost byli na radě, na které jsme si
vysvětlili, jaké jsou jejich možnosti a jak v tomto řízení figuruje obec a jiné orgány státní správy.

M. Gembická: Jak jsme na tom se svozy odpadů? T. Hájek: Výměna a čipování nádob proběhly, u někoho se
v souvislosi s přechodem na čtrnáctidenní svoz ještě ladí počty nádob. Jedná se spíše o jednotky případů,
v zásadě ale přechod na novou svozovou firmu probíhá velmi hladce.
Host J. Čížek: Vysoutěžená cena na skládkovné v Košťálově byla 1 450 Kč, Eko-Jilemnicko to navýšilo
na 1 750 Kč, navýšení o 300 Kč. Víte, co jste zastupitelé odhlasovali? Takhle se chová řádný hospodář?
T. Hájek: Opakovaně vám vysvětlím souslednost akcí. Obce na Jilemnicku byly sváženy SKS. Po několik let
obce neúspěšně soutěžily o novou svozovou firmu, protože ceny vzrůstaly. Poté se obce rozhodly o založení
vlastní firmy, zakoupil se areál. Všechny tyto kroky probíhají postupně, proces trvá několik let. Ve chvíli, kdy
padlo rozhodnutí o založení vlastní firmy a areálu, přišel všem zastupitelům dopis, ve kterém nám SKS
skutečně nabídla od 1. 7. 2021 lepší cenu. Na tuto cenu jsme přistoupili s možností výpovědi smlouvy
vzhledem k nástupu Eko-Jilemnicko. Cena byla SKS garantována do konce roku 2022, a je zajímavé, že je
jiná, než cena pro obce mimo region Jilemnicka, které svoji svozovou firmu nezakládají. Jaká by asi byla
cena po roce 2022? To, zda smlouva s Eko-Jilemnicko je či není výhodná, to se jistě projeví, bude ale třeba
porovnávat porovnatelné. J. Čížek: Jaké jsou svozové ceny? SKS měla na Poniklou třeba 3 hodiny, víc
účtovat nemohli. T. Hájek: Tak ale smlouva nastavena nebyla a obce naopak měly zájem, aby se účtovalo
dle skutečného, ne paušálního času. J. Čížek: Jaká je hodinová sazba od Eka a jaká od SKS? T. Hájek: Jak
jsem již řekl, cena u platné smlouvy od SKS z června 2021 byla nižší. Finální cena u Eka vznikla až na jaře
2022 a zohlednila již všeobecný růst cen, akceptujeme vyšší cenu, ale jako obec jsme podílníky firmy, tedy
případný zisk je i náš zisk. Eko-Jilemnicko fakturuje podle skutečnosti.
Návrh usnesení č. 224:
ZO Poniklá bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Poniklá.
3. Rozpočtová změna č. 2/2022
příjmy navýšení Kč
pol.
paragr.
1122
4111
2229
celkem
výdaje navýšení Kč
pol.
paragr.
5365
5364
6121
3612
celkem

682 480,00 daň z příjmů za obec - příjem
65 704,21 kompenzační bonus za daňové příjmy COVID
příjem nevyčerpané dotace od ZŠ (šablony ÚZ 33063 OP
70 201,00
VVV)
818 385,21

682 480,00 daň za obec - platba
70 201,00 vratka nevyčerpané dotace na KÚ ÚZ 33063
65 704,21 bytové hospodářství
818 385,21

Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení č. 225:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022:
 navýšení příjmů o 818 385,21 Kč,
 navýšení výdajů o 818 385,21 Kč.
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0

4. Hospodaření obce a příspěvkových organizací v roce 2021, zpráva auditora
Oprávněná výhrada auditora se týká skutečnosti, kdy obec po dobu několika měsíců neměla schválený
střednědobý výhled rozpočtu. Bude přijato nápravným opatřením.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení č. 226:
ZO Poniklá schvaluje účetní závěrku, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s výhradou. ZO
Poniklá ukládá starostovi obce průběžně aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu obce.
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh usnesení č. 227:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá, příspěvkové organizace za rok
2021 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření ve výši 54 174,09 Kč na SÚ 413 (rezervní fond).
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh usnesení č. 228:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Poniklá, příspěvkové organizace za rok
2021 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření ve výši 204 339,93 Kč na účet SÚ 416 (rezervní
fond).
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
5. Prodej části pozemku ppč. 1672/3 v kú Poniklá (u čp. 296 a 297)
Část ppč. 1672/3 v kú Poniklá, žadatelka Nosková Radmila, výměra cca 397 m2 odhad), dle KN trvalý
travní porost, dle ÚP stabilizovaná plocha bydlení.

Diskuse:
Zastupitel T. Nosek nahlásil možný střet zájmů.
J. Kubín: Je tam vodovod, jedná se o čtyřbytovku, jsou to čtyři rodiny, kteří by mohli mít zájem. T. Klikorka:
Jsem jedním ze sousedů, já a ani pan Hlaváč zájem nemáme. J. Kubín: Navrhoval bych dlouhodobý bezplatný
pronájem, jde o pozemek mezi obecními pozemky. T. Hájek: Ano, je tam vodovod, ale obec má právo vstupu
na pozemek na opravu či výměnu v trati a dimenzi sítě. Majitelka je srozuměna s tratí vodovodu a i toto lze
zavést do smlouvy.
Návrh usnesení č. 229:
ZO Poniklá schvaluje prodej severní části ppč. 1672/3 v kú Poniklá (ohraničený na jihu cca prodlouženou
hranicí mezi stpč. 594 v kú Poniklá a stpč. 595 v kú Poniklá a na východě tvořený hranicí ve vzdálenosti cca
0,5 m od asfaltové komunikace) Radmile Noskové (XXXXXXXXXXXXXXXX). Přesný průběh hranic a výměra
budou určeny geometrickým plánem, jehož podoba podléhá schválení Radou obce Poniklá. Náklady na
geodetické zaměření a náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí nese nabyvatelka. Cena se
stanovuje na 250 Kč za m2, prodej musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2023.
Hlasování: pro:
10
proti:
1 (J. Kubín)
zdržel se:
0
6. Volba přísedících Okresního soudu v Semilech
Dosavadní přísedící Okresního soudu v Semilech Ing. Ladislav Chlum a Ing. Jaromír Jirouš byli soudem
doporučeni k další spolupráci, oba souhlasí, rada obce navrhuje podpořit je volbou na další čtyřleté funkční
období.
Diskuse:
Bez připomínek.
Zastupitel L. Chlum nahlásil možný střet zájmů.

Návrh usnesení č. 230:
ZO Poniklá volí za přísedící u Okresního soudu v Semilech Ing. Ladislava Chluma (XXXXXXXXXXXXXXXX)
a Ing. Jaromíra Jirouše (XXXXXXXXXXXXXXXX).
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2022 - 2026
Pro obec naší velikosti je přípustné stanovit počet zastupitelů lichou číslovkou v rozmezí 7 – 15. Pouze počet
15 zastupitelů však umožňuje ustavit radu obce.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení č. 231:
ZO Poniklá stanovuje pro
zastupitelů.
Hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

volební období 2022 – 2026 počet členů Zastupitelstva obce Poniklá na 15
11
0
0

8. Koupě ppč. 61/2 a ppč. 3064/4 v kú Poniklá
ppč. 61/2 v kú Poniklá – TTP, 5 m2, vlastník město Nový Bydžov
ppč. 3064/4 v kú Poniklá – ost. plocha, ost. komunikace, 6 m2 vlastník město Nový Bydžov

Návrh usnesení č. 232:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 61/2 a ppč. 3064/4 v kú Poniklá za souhrnnou cenu 467 Kč. Náklady na
vklad do katastru nemovitostí nese nabyvatel.
Hlasování: pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0

9. Diskuse
Host J. Čížek se dotázal na vyhlášení vodárenských ochranných pásem. T. Hájek: Proces jde pomalu, letos
bylo třeba ještě doměřit hranice pásem nevedoucích po katastrálních hranicích. Dále se pak musela druhým
dodatkem změnit část dokumentů, neboť se geodetickým zaměřením zjistilo, že původní zákres jednoho
z pramenišť v Horních Dolích byl chybný.
Host J. Čížek se dotázal na kontrolu napojení objektů v okolí Cementárny. T. Hájek: Má-li být nějaký právní
nástroj, který se opírá o stupně ochrany, musí být pásmo oficiálně vyhlášeno, tedy pádný argument není a
vše závisí právě na tom vyhlášení vodárenských ochranných pásem.
Zasedání bylo ukončeno v 20:05 hod.

Ověřovatelé zápisu:
starosta: Ing. Tomáš Hájek

………………………………………

místostarostka: Ing. Petra Novotná

………………………………………

Tomáš Klikorka

………………………………………

Ing. Jan Kubín

………………………………………

Shrnutí usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá konaného dne 9. června 2022 od 19:00 hod v přístavbě
ZŠ Poniklá (čp. 148):
Usnesení č. 222:
ZO Poniklá schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá rozšířený o bod 8).
Usnesení č. 223:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Josefa Bekra, ověřovateli zápisu Tomáše Klikorku a Jana Kubína,
zapisovatelkou Petru Novotnou.
Usnesení č. 224:
ZO Poniklá bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Poniklá.
Usnesení č. 225:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022:
 navýšení příjmů o 818 385,21 Kč,
 navýšení výdajů o 818 385,21 Kč.
Usnesení č. 226:
ZO Poniklá schvaluje účetní závěrku, celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s výhradou. ZO Poniklá ukládá starostovi
obce průběžně aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu obce.
Usnesení č. 227:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá, příspěvkové organizace za rok 2021 a
schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření ve výši 54 174,09 Kč na SÚ 413 (rezervní fond).
Usnesení č. 228:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Poniklá, příspěvkové organizace za rok 2021 a
schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření ve výši 204 339,93 Kč na účet SÚ 416 (rezervní fond).
Usnesení č. 229:
ZO Poniklá schvaluje prodej severní části ppč. 1672/3 v kú Poniklá (ohraničený na jihu cca prodlouženou hranicí
mezi stpč. 594 v kú Poniklá a stpč. 595 v kú Poniklá a na východě tvořený hranicí ve vzdálenosti cca 0,5 m od asfaltové
komunikace) Radmile Noskové (XXXXXXXXXXXXXXXX). Přesný průběh hranic a výměra budou určeny
geometrickým plánem, jehož podoba podléhá schválení Radou obce Poniklá. Náklady na geodetické zaměření a
náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí nese nabyvatelka. Cena se stanovuje na 250 Kč za m2, prodej
musí být uskutečněn nejdéle do 31. 12. 2023.
Usnesení č. 230:
ZO Poniklá volí za přísedící u Okresního soudu v Semilech Ing. Ladislava Chluma (XXXXXXXXXXXXXXXX) a Ing.
Jaromíra Jirouše (XXXXXXXXXXXXXXXX).
Usnesení č. 231:
ZO Poniklá stanovuje pro volební období 2022 – 2026 počet členů Zastupitelstva obce Poniklá na 15 zastupitelů.
Návrh usnesení č. 232:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 61/2 a ppč. 3064/4 v kú Poniklá za souhrnnou cenu 467 Kč. Náklady na vklad
do katastru nemovitostí nese nabyvatel.

Ověřovatelé zápisu:
starosta: Ing. Tomáš Hájek

………………………………………

místostarostka: Ing. Petra Novotná

………………………………………

Tomáš Klikorka

………………………………………

Ing. Jan Kubín

………………………………………

Jednání obecní rady za období březen - červen 2022
Rada obce po dvouleté pandemické pauze pověřila starostu podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku
s cílem mířit na získání modré stuhy za spolkovou činnost. Krajská komise naši obec navštívila v pátek 20.
května v dopoledních hodinách. I na tento ne příliš šťastný čas se podařilo oslovit zástupce spolků, kteří
prezentovali svoji činnosti ať ukázkou či mluveným slovem. Komise si také prohlédla naši základní školu,
kdy si mnozí z členů ještě pamatovali stavební rozpracovanost z roku 2019. Kromě základní školy se komise
podívala na rozpracovaný areál Na Vršku, na fotbalové hřiště, do místní knihovny, do kostela a celé putování
bylo zakončeno v kinosále. A jak jsme dopadli? Převezmeme si zlatou stuhu za celkové vítězství v krajském
kole! Velké poděkování patří všem, co se podíleli na prezentaci obce v krajském kole, ale ještě nekončíme.
Ve čtvrtek 18. srpna se uskuteční slavnostní odpoledne spojené s předáním krajských ocenění, na přelomu
srpna a září naši obec navštíví celostátní komise. Tedy jedeme dál!
Rada obce vzala na vědomí jednání s firmou Nipos – národní informační a poradenské středisko pro kulturu,
Praha ohledně budoucího rozvoje obce v souvislosti se zapsáním řemesla výroby perličkových ozdob na
Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Doporučení firmy je se věnovat rozvoji
cestovního ruchu v užší skupině odborníků. Rada obce doporučila na proces využít dotačního fondu LK na
podporu místní Agendy. Bylo tak požádáno o dotaci na uspořádání nejméně pěti samostatných jednání
pracovní skupiny a následnou organizaci Obecní uši dokořán II., na kterých by byly výsledky práce
prezentovány.
Rada obce diskutovala o plánované dotační výzvě na umístění solárních panelů pro obce s možností dotace
až 80% za podmínky 80 % spotřeby energie ve svém objektu. Na základě této informace bylo doporučeno
přidat instalace panelů na ČOV, ZŠ Poniklá a MŠ Poniklá.
Rada obce schválila odkoupení vnitřního vybavení pořízeného nájemcem v obecním bytě v čp. 303. Nájemce
předložil obci seznam pořízeného vybavení, do kterého vložil své prostředky a požádal o případný odkup
obcí. Rada obce se shodla, že odkoupí vnitřní vybavení (dvě vestavěné skříně, plovoucí podlahu a regály ve
sklepním prostoru celkem za 72 tis Kč). Venkovní přístřešky se obec rozhodla neodkupovat, odkoupí je
ovšem po dohodě budoucí nájemnice.

Petra Novotná, místostarostka

