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Rok 1999
Rozpočet obce na r. 1999
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje (po konsolidaci)
Výdaje celkem (po konsolidaci)
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)

523.080,136.680,628.000,31.820,1319.580,808.060
181.260,989.320,330.260,-

Hasičský bál
Hasiči uspořádali svůj tradiční hasičský bál 6.února. Vstupenka v předprodeji stála 20,- Kč, na sále
potom 25,-Kč. K tanci hrála hudební skupina Petra Vávry z Nové Paky. I když v okolních obcích
nebyly žádné konkurenční plesy, návštěvnost byla slabá, asi sedmdesát hostů. Kuchyň ten večer
nabízela guláš za 40,-Kč, slabý párek 15,-Kč, malý panák kořalky v průměru 6,- až 9,-Kč, 0,5 l
piva 10,-Kč, jeden litr vína 60,-Kč, los do tomboly 5,-Kč.
Dětský bál
Pořadatelem dětského bálu byli hasiči, v neděli 7.února . Hudební doprovod zajišťoval Jindřich
Farský z Horek a Jitka Hanousková z Horní Kalné.
Autobusová doprava
Pro zachování veřejné osobní hromadné dopravy osob v r. 1999 na lince Jilemnice – Bukovina,
bylo mezi ČSAD a.s. Semily a obcí uzavřena smlouva na ztrátovosti na 1 km. Při ujetých 2000 km
za rok, byla na 1 km ztráta 11,50 Kč. Tímto se obec zavázala uhradit paušální poplatek 110,- Kč na
obyvatele , žijícího v obci. Částka byla vyčíslena na 18.920,- Kč.
Ceny jízdného v autobusové dopravě
Ceny jízdného se určovaly podle tarifní vzdálenosti. Například cena za obyčejné jízdné: 0 -2 km za
5,- Kč, 3 – 4 km za 7,00 Kč, 8 – 10 km za 12,- Kč, 36 – 40 km za 36,- Kč, 91 – 100 km za 84,- Kč.
Dále bylo zvláštní jízdné platící pro děti od 6 do 15 let. Ve stejných vzdálenostech byla cena o
polovinu levnější.
Čistění požární nádrže
Sobota 24.dubna byla věnována na čistění požární nádrže v dolení části obce. U schodů bylo
navršeno 50 cm bahna. Zbývající
plochu pokrývalo na 20 cm tohoto
materiálu. Pomocí motorové stříkačky
bylo bahno rozmělněno a vyplaveno
výtokovou rourou do místního potoka.
Oprava nádrže
O týden později 1.května bylo
započato se střední opravou této
nádrže. Spáry mezi kameny byly
vyplněny betonem. Kameny na
stěnách, které byly působením mrazů a
jiných vlivů vyvaleny směrem do
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nádrže, byly vybrány a po úpravě prostoru za nimi opět usazeny na své původní místo. Pomocí
novodurových trubek průměru 12 cm byl opraven přítok vody do nádrže. Stavidlo bylo znovu
obetonováno, neboť značně propouštělo vodu. Ze tří stran nádrže byl nabetonován tzv. věnec, který
zpevnil vršek stěn. Oprava si vyžádala finanční náklady ve výši 25.478,-Kč.
Porucha vodovodního řádu a telefonu
Na vodovodní přípojce z vodárny pod hřištěm do kravína došlo 29. dubna k havárii. Potrubí bylo
staré a zkorodované. V jednom místě nad kulturním domem začala na povrch země dost intenzivně
vyvěrat voda. Proto bylo nezbytné okamžitě se pokusit závadu odstranit. Starosta oslovil
soukromého zemědělce a uživatele kravína p. Oldřicha Šubrta o pomoc při výkopových pracích. S
návrhem souhlasil a pomocí nakladače se pustil do vybírání zeminy v místě poškození vodovodního
potrubí. Vše šlo hladce až do doby, kdy byl přetržen procházející telefonní kabel, ležící přímo nad
potrubím. Bylo štěstí, že šlo pouze o kabel místní telefonní sítě. Ale i tak oprava stála okolo 7.000,Kč.
Zakoupení kopírky
Pro potřeby kopírování dokumentů sloužil na obecním úřadě kopírovací stroj CANON N5 3825.
Bohužel, byl to už také starší stroj, který se 4. května porouchal. Vzhledem k tomu, že by byla
oprava poměrně nákladná, musel být zakoupen jiný. Zakoupen byl starší SHARP A 200 za
30.000,- Kč. Rozbitý Canon byl protiúčtem odprodán za 10.000,- Kč.
Vybavenost obecního úřadu počítačem
V kanceláři obecního úřadu byl k 1. dubnu 1999 k dispozici počítač, RAM 8 MB, tiskárna Star LO240, internet ani WWW stránky nebyly zavedeny, operační systém NS-DOS 5.0. Majetek, evidence
zásob, registr obyvatel, nemovitostí nebyl zaveden. Zavedeno bylo pouze účetnictví v programu
Gordic a komplexní evidence obyvatel v demoverzi.
Zákonné pojištění
Obec vlastnila hasičské vozidlo Robur DA 12, na něhož se vztahovalo zákonné pojištění za škodu
způsobenou
provozem
motorového
vozidla. Zákonná pojistná částka pro rok
1999 činila 13.860,- Kč, uhrazená byla 26.
března. K tomuto pojištění vydalo
Ministerstvo financí dodatek, kde došlo ke
změně placení pojistného. V zájmu zmírnit
tvrdost dopadu této právní úpravy vůči
obcím v r. 1999 rozhodl ministr financí
uhradit ze státního rozpočtu část skutečně
vynaložených výdajů obce na toto
pojištění, a to ve výši jedné poloviny
pojistného zaplaceného za vozidla požární
techniky obcí včetně vozidel sloužících
dobrovolným hasičským sborům. Na
okresní úřad byl předložen doklad o zaplacení pojistného, ten byl přeposlán Ministerstvu financí a
to v průběhu II. čtvrtletí 1999 uvolnilo finanční prostředky 50% vykázaných částek.
Rekonstrukce vodovodu
Rekonstrukce vodovodu ve střední části obce (z vodárny pod hřištěm ke kravínu) byla vyvolána
špatným technickým stavem čerpací stanice a části rozvodného vodovodního potrubí. Na rozvodné
vodovodní síti ke kravínu docházelo vlivem poruchy potrubí ke značným únikům vody, což mělo za
následek téměř nepřetržitý chod čerpadel ve vodárně. Oprava byla prováděna ve stejné trase
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stávajícího vodovodu v délce 171 metrů z tlakových trub PE průměru 63/8,6 mm. Projekt zpracoval
AQUATHERM projekt Hradec Králové, Ing. Miloslav Pácal. K provedení práce byly osloveny
firmy -Josef Munzar-Ekostav Hradec Králové, který nabízel zhotovení za 424.646 Kč, Kovovýroba
Paulů a syn z Bukoviny za 377.500 Kč, Kovovýroba Zaplatilek Bohuslav ze Zálesní Lhoty za
367.400 Kč , Kubát z Čisté u Horek za 129.850 Kč, IMDV Horka u Staré Paky za 109.956 Kč a
Tompro ze Studence, která se nepřihlásila. Po výběrovém řízení byla vybrána zhotovitelská firma
IMDV Horka u Staré Paky. Oprava byla financována v plné výši z rozpočtu obce, celkovou částkou
109.956,- Kč včetně DPH.
Prodej akcií
Členy obecního zastupitelstva byl 14. dubna schválen prodej 129 ks akcií Východočeské
energetiky. Jejich nominální hodnota činila 129.000,- Kč. Kupujícím byl HB Capital a.s.
Výkoupení pozemku
Pomník připomínající oběti druhé světové války, Josefa Segeně a Oty Stránského byl vybudován v
r.1980, bohužel ale nedošlo k vykoupení
pozemku. Vlastníkem pozemku byli
stále manželé Jiřičkovi čp. 45. K
nápravě vlastnických vztahů došlo
2.června 1999, kdy od nich byl pozemek
č. 504/2 o výměře 74 m2 vykoupen, za
cenu 1.650,- Kč .
Pohřeb Milana Kodyma
Občan obce, Milan Kodym čp.34,
opustil naše řady 10.května ve věku
šedesáti osmi let. Rozloučení s ním
bylo v chrámu Páně ve Studenci.
Dětské soutěže
Poniklá byla v sobotu 22.května pořadatelem závěrečného hodnocení mladých hasičů. V
celkovém hodnocení si naši vybojovali
krásné třetí místo.
Nový ročník celostátní soutěže hry
,,Plamen“ byl zahájen 10.října v Rovensku
pod Troskami. Zde se sestavenému družstvu
dařilo stejně jako v loňském roce. Na co
sáhli, to jim vyšlo.
Z konkurenčních
družstev se umístili na stupni nejvyšším.
Vyhráli.
Hasičská soutěž dospělých
Okrsková soutěž dospělých se uskutečnila
29.května ve Studenci. Bukovina postavila
Stojící zleva: Lukáš Zaplatilek, Václav Ježek,Martin Kodym,
dvě družstva mužů a jedno žen. Zde celá
David Štilec, Andrea Šubrtová, Jan Prokeš, Jana Tauchmanová, výprava opět triumfovala. Bezkonkurenčně
Oldřich Šubrt,
převálcovala všechny své soupeře. Muži
Dole zleva:Petr Geršl, Barbora Jechová, Monika Hanousková,
ze třinácti družstev obsadili prvá dvě místa,
Lucie Štilcová, Gábina Zaplatilková, Lenka Jechová
ženy z šesti družstev si sáhly na první místo
Muži sedm sezón za sebou nebyli nikým
poraženi.
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Dětský den
Ve spolupráci hasičů a vedoucím rekreačního střediska (u Hájenky)Radkem Zázvůrkem se v neděli
30.května uskutečnil Dětský den. Konal se v přírodním areálu pod Kaňkem. Na pořadu byly soutěže
pro děti. Za splnění discipliny byly odměněny poukazem ,,Bukáčem“, za který si ho mohl ve stánku
směnit za nějakou cenu. Vystavena byla i hasičská technika.
Převod vodárny u hřiště
Dolení část veřejného vodovodu provozovalo Zemědělské družstvo Horka u Staré Paky. Vzhledem
k tomu, že družstvo už v naší obci nevyvíjelo prakticky žádnou hospodářskou činnost, tak se snažilo
zbavit i veřejného vodovodu. Nabídlo bezplatný převod na naší obec. Předávací listina byla
podepsána 28. června 1999. Novým provozovatelem vodovodu pro dolení část obce se tedy stala
obec.
Hasiči u požáru
V úterý 6.července v 19.35 hodin byl vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár stodoly u p.
Noska ve Studenci. Po devatenácté hodině začala normální bouřka, když se z ničeho nic ozvala
jedna větší rána. To blesk uhodil do stromu stojícího těsně u stodoly. Ten se nesvedl do země, ale
přeskočil na stodolu. Během půl minuty ze stodoly vyšlehly plameny. Členové naši jednotky byli
použiti na vyklízení sena, slámy, prken a polínek ze stodoly. Před půlnocí se naši vrátili na
základnu.
Výjimka z počtu dětí MŠ
Naše mateřská škola měla menší počet dětí než stanovoval zákon. Protože chtěla být zachována
existence školky, bylo nutné požádat o výjimku.
Školský úřad v Semilech vyhověl naší žádosti a 19. července nám udělil výjimku z počtu dětí na
mateřské škole na dobu dvou let, pro školní rok 1999/2000 a 2000/2001. Obec se zavázala hradit
kromě provozních prostředků také nadnormativní výdaje na mzdy a odvody ve výši 31.000,- Kč
Evidovaná památka

K 30. červenci byla v naší obci evidována

jedna kulturní památka , a to chalupa čp. 20, p. Karla a
Hany Kordasových z Brna.
Internet v knihovně
Místní lidová knihovna se 15. května
prostřednictvím obce přihlásila do projektu
,,Internet v knihovně znamená spojení se
světem“, které vyhlásilo Ministerstvo kultury
ČR. Cílem projektu bylo připojení knihovny k
síti internet a její propojení se s ostatními
knihovnami ČR. Počet veřejně přístupných
internetových stanic byl jeden ze sledovaných
indikátorů v rámci Evropské unie jejího
programu Evropa 2003, ke kterému se
přihlásila i Česká republika. V rámci tohoto

projektu bylo zakoupeno:
Náklady hrazeny z dotace
neinvestiční náklady
drobný hmotný majetek
počítač, 17“ monitor, modem
drobný nehmotný majetek
WINDOVS 98, LANIUS 2 modul
celkem
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35.000,- Kč
9.800,- Kč
44.800,- Kč

Náklady hrazeny z vlastních zdrojů
neinvestiční náklady
drobný hmotný majetek
tiskárna HP 1200
15.494,- Kč
služby
telef. poplatek, konzultace
7.000,- Kč
celkem
19.200,- Kč
Celkový rozpočet projektu
64.000,- Kč
Obec si Českou spořitelnou musela nechat zřídit účet, na který byla přidělená dotace ze státního
rozpočtu zaslána. Ta byla přidělena 17. července ve výši 44.000,- Kč.
Investiční nabídka
Obec byla 3. srpna oslovena KPT QUANTUM, a.s. pobočkou v Jilemnici k mimořádné investiční
nabídce. Ta spočívala v tom, že obce disponovaly volnými finančními prostředky získanými např.
prodejem akcií. Nabízeli nám účast na obchodu na kapitálových trzích jejich prostřednictvím.
Investice měly směřovat především do cenných papírů u nichž byl smluvně garantován zpětný
odkup a výnos. Z investované částky měl být garantovaný výnos 7%.
Vstup do sdružení
Na zasedání obecního zastupitelstva, dne 6. října, byli zastupitelé starostou obce Jiřím Hanouskem
seznámeni se stanovami Sdružení Jilemnicko. Zároveň podal návrh na členství v tomto sdružení. Ve
veřejném hlasování byl návrh přijat a naše obec se stala jeho právoplatným členem. Základní
členský vklad byl stanoven na 1,- Kč, na jednoho obyvatele přihlášeného k trvalému pobytu v
členské obci. Zakládajícími členy byly obce: Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u
Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice, Mříčná,
Peřimov, Poniklá, Roztoky, Studenec, Svojek, Víchová a Vítkovice. Později se ještě přidala
Rokytnice, Jablonec nad Jizerou a Paseky. Základním úkolem sdružení byla ochrana společných
zájmů a veškeré aktivity, které vedly k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji
mikroregionu, tvořeném všemi katastrálními územími členských obcí.
Historie a vznik svazku
Kořeny ,,Svazku obcí a měst Jilemnicko“, můžeme hledat v období po prvních svobodných
volbách v roce 1990. V tomto čase vznikaly nové obce, většinou oddělením od stávajících
střediskových obcí, a tím i nové obecní úřady. V drtivé většině stanuly v čele těchto úřadů
starostové a starostky, kteří do té doby nebyli politicky ani
jinak v obcích činní a většinou ani neměli představu o
fungování obce. Tyto teoretické nedostatky však byly
nahrazeny zaujetím pro věc a touhou pozvednout úroveň
právě té svojí obce. Zásadním problémem však bylo jak!
Prostudování příslušných zákonů bylo prvním krokem, tím druhým bylo jejich uplatňování v praxi.
A zde mnozí narazili – na všechny možné úředníky od ministerstev až po okres, na podnikatele, na
své občany, na sousedy. Nejrychlejší cestou k získání informací a zkušeností bylo jejich sdílení s
ostatními kolegy, stejně postiženými. A kde nejlépe realizovat takové výměnné „obchody“ než v
Jilemnici, přirozeném spádovém centru celé oblasti. K prvním schůzkám došlo z iniciativy
starostky Jilemnice paní Kunátové. Schůzky byly zaměřeny na řešení problémů spojených s
fungováním obcí a jejich financováním. Postupně se však do popředí dostávala témata, která se
týkala většiny obcí na Jilemnicku a na jejichž řešení neměly jednotlivé obce dostatek prostředků ani
odborných znalostí. Nutností se rovněž ukázala potřeba zastupování všech obcí jedním zástupcem.
Vstupem do EU se rovněž výrazně změnila dotační politika. Pro jednotlivé obce bylo čím dál
obtížnější získat dotační peníze. Jedinou šancí tedy bylo vytvořit území se společnými zájmy – tzv.
mikroregion a společně usilovat o získání finančních prostředků. K tomu došlo v roce 1999, kdy
zastupitelstva některých obcí rozhodla o založení „Sdružení obcí - Jilemnicko“. Zároveň bylo
zadáno zpracování „Koncepce rozvoje mikroregionu Jilemnicko“. Postupně se ke Sdružení připojily
všechny obce v okolí Jilemnice, pro které Město Jilemnice vykonává přenesenou působnost. Nic ale
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není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, proto si změny zákonů vynutily v roce 2002
transformaci „Sdružení obcí Jilemnicko“ na „Jilemnicko – svazek obcí“. Svazek převzal veškeré
aktivity sdružení a pokračoval v činnosti i v současné době.
Malé zahoření
Na jevišti přírodního areálu pod Kaňkem došlo 29. října k rozbití skleněné výplně okna a vniknutí
do jeho prostor. Úmyslně zde byla zapálena plachtovina používaná na zastřešení prodejního stánku.
Plachta několikrát složená byla zničena, neboť jednotlivé vrstvy prohořely. Zahoření a uhašení
nahlásil školák Richard Barták z čp. 96. Pořizovací cena nové byla 12.000,- Kč. Pachatel nebyl
nikdy zjištěn, i když zde určité podezření bylo, ale nebylo nikdy prokázáno.
Návrh znaku a praporu obce
Jednou z firem, která byla 22. listopadu oslovena pro zpracování znaku a praporu obce byl
zhotovitel ARTING z Vrchlabí. V prvním návrhu byl znak - polcený štít s poli vpravo v barvě
modré, vlevo zlaté. V polích byly vztyčeny kolmo širočiny s ostřím od středu v opačných barvách.
V druhém byl v modrém štítu uprostřed zlatý smrk, po stranách vztyčené v kolmici zlaté širočiny s
ostřím odvráceným od středu. Za dvě alternativy těchto symbolů si vyúčtoval 19.000,- Kč. Návrhy
byly předány počátkem prosince r.1999, ale zastupitelstvem schváleny nebyly. Nebyly hezké.

Účelová neinvestiční dotace pro hasiče
Okresní úřad v Semilech poskytl naši obci účelovou neinvestiční dotaci na pokrytí výdajů jednotky
sboru dobrovolných hasičů na uskutečněný zásah mimo území vlastní obce , částku 3.000,- Kč a
odbornou přípravu velitelů a strojníků v částce 600,- Kč.
Změna územního plánu č.2
Ve stávajícím územním plánu obce nemohly být začleněny všechny pozemky, kterých by se do
budoucna týkala zástavba. Změna se týkala pozemku č.781/1 v katastru obce, který byl převeden
do funkčního využití - obytné území malých sídel. Jednalo se o výstavbu rodinného domu p. Pavla
Ježka. Změna byla schválena 30. prosince.
Kontrola ve školce
Okresní hygienická stanice v Semilech provedla 12. května běžný hygienický dozor ve stravovací
části mateřské školy.
Cena rozboru vody
Cena základního chemického a bakteriologického rozboru pitné vody se pohybovala okolo 882,Kč.
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Veřejný pořádek v obci
Ze zprávy o veřejném pořádku v obci, kterou vydala Policie ČR v Jilemnici vyplynulo, že v
letošním roce došlo na území obce ke spáchání dvou trestných činů. Jednalo se o majetkovou
trestnou činnost. Bylo to vloupání do prodejny a požár vozidla. Dále došlo k jednomu přestupku,
kdy se jednalo o majetkový charakter.
Valná hromada hasičů
Hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok, v pátek 17.prosince, za přítomnosti dvaceti sedmi
členů, osmi mladých hasičů a sedmi hostů.
Roční výkaz o knihovně
počet knih celkem
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
registrovaní čtenáři k 31.12.
z toho čtenáři do 15 let
návštěvníci v knihovně celkem
výpůjčky celkem
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti

2679
421
1550
84
624
17
8
54
98
8
67
3
20

Vzhledem k tomu, že obec vlastní nemovitosti a ostatní zařízení, tak je nutné dbát na jejich údržbu.
Někdo mohl namítnout, že se v obci nic nedělalo. V r. 1999 bylo odpracováno na 721 placených
brigádnických hodin.
- vnitřní omítky na skladech OÚ
271 hodin nákladem 28.506,- Kč
- rekonstrukce požární nádrže
268 hodin nákladem 26.278,- Kč
ostatní brigády
182 hodin nákladem 7.280,- Kč
ostatní investice prováděné fakturací
-klempířské práce (škola,areál, čekárny)
-úprava mateřské školy(požadavky hygieny)
-nátěr plotu u hřiště
-nátěr hadicového sušáku
-nátěr střechy na prodejně
-nátěr konstrukce přírodního jeviště

6.153,- Kč
12.471,- Kč
23.800,- Kč
8.691,- Kč
20.000,- Kč
36.832,- Kč

Počet obyvatel
K 1.1.1999 v obci žilo 166 obyvatel.
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