HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2013
www.hejtmankovice.cz

Marie Suchánková
Libuše Valterová
Jana Hitschfelová
Ilona Hrubá

Josef Kačírek
Marie Vašková
Zdeněk Růžička
Anna Králíčková

OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Děkuji za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.

Lada Dolínková

Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k narozeninám. Josef Pavlík
Děkuji OÚ za blahopřání k mým narozeninám.

Václav Mádr

Děkuji OZ za dárkový balíček a blahopřání u příležitosti mých narozenin.
Jindřich Baše
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k mým narozeninám.
Miluše Bartošová

Dne 14.9.2013 nás ve věku 65 let navždy opustil pan Stanislav Hencl.
Čest jeho památce.
Dne 30.9.2013 nás ve věku nedožitých 81 let navždy
opustila paní Božena Krámská. Čest její památce.

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si
čísla, na která voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na první
pohled je vidět to, co vychytrali poskytovatele prémiových služeb píší velmi
malým písmem.
Složení telefonního čísla
Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic.
Národní předvolbu ( v případě ČR se jedná o kód 420 ) a zbývá devět číslic.
Další tři číslice informuji, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě. V dřívějších
„pravěkých dobách“ zaleželo, zda voláte tzv. místní nebo meziměstsky hovor. A
proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly
přiřazeny svá čísla ( a i své ceny ).Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly.
Volání do mobilní sítě poznáte podle p ř í s t u p o v é h o kódu, který je:
601 až 608
702 až 705,
72, 73, 77
nebo 7900 až 7999.
Kód 910 vás upozorni, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv.
služby VoIP.
Osmička na začátku
Kód 800 vás upozorni, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese
volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci.
Ale pozor !!!
– kódy 810 až 819,
– 830 až 839,
– 843 až 846
nejsou pro bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem
teto linky podílíte oba dva.
Devítka velí: p o z o r !!!
Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu ke službám s
vyjádřenou cenou a proto dvě číslice - které následují po tomto kódu - vás
upozorni na výši ceny volání / za minutu. Jedna se zejména o různé
spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby.
Příklad:
z čísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kč, celková cena hovoru
se tedy odvíjí od počtu provolaných minut.
V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem 420
- voláte do zahraničí - a můžete očekávat zvýšený účet.
Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; desetinásobek
kombinace dvou číslic, které následují po tomto kódu, určuji jednorázovou
cenu za volání.
Příklad:
z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč.

Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující
číslice vás upozorni na výši ceny za volání.
Příklad:
z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč.
Soutěžní a hlasovací SMS
Zkrácena čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasováni a
podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři
přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny. Pokud
chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři
číslice podle délky zprávy; u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, u
osmimístného čísla určuji cenu za zprávu poslední tři číslice.
Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás bude stát 30 Kč; za
SMS zaslanou na osmimístné číslo 90044300 zaplatíte 3 Kč, protože cena je v
tomto případě v haléřích.

Nepřijímat !
IHNED PŘEPOSÍLÁM...
A
já
tuto
informaci
doplním
upozorněním
na
další
kurvy
ze
serveru...www.bezreklamky.cz,kteří náhodně volají na různá t.č. a bláhoví a důvěřiví po
zvednutí se doví, že si s nimi chtějí popovídat a prosí je o jednoduché odpovědi na
jednoduché otázky stylem ano ne s tím, že hovor je nahráván. Otázky jsou typu ; jste
svobodný - ženatý ? vede kolem vašeho domu silnice ?, máte děti ? a podobně.....
K Vaší hrůze vám přijde ihned druhý den po hovoru doporučený dopis s fakturou
na Kč 3.000,-, který nic netušíce převezmete. Po prostudování přiložené
obchodní "smlouvy" psané klasickou blechou písma zjistíte, že souhlasíte se
zasláním zálohové faktury předmětné "společnosti" v uvedené výši.
Po reklamaci u této společnosti je Vám přehrán zmanipulovaný hovor, kde s
hrůzou zjistíte, že jste se telefonicky zavázal k úhradě faktury a zaslání obchodní
smlouvy dop. dopisem.
Při jednání s právníky vám většina doporučí fakturu uhradit a po té s nejistým výsledkem
vymáhání částky zpět, což vás bude stát čas a peníze. Mají to totiž perfektně ošetřeno
podle platné legislativy a než se nadějete už buší na Vaše dveře...
Byl jsem dnes celý den pryč a po návratu domů jsem měl na mobilu 8 nepřijatých
zmeškaných hovorů z čísla:
420 477 100 111
Protože to začalo být hodně podezřelé, začal jsem pátrat po telefonním čísle na
internetu a narazil jsem na diskusi, kde si lidé stěžují, že jim číslo volá taky pravidelně.
Když telefon zvednou, hovor se automaticky přeruší, nicméně ve vyúčtování na konci
měsíce mají tzv. dárcovské volání 1 min. za 100 Kč.
Prosím, toto číslo si zapamatujte a když se objeví na mobilu, tak nezvedat !!!!!
Sprostě a drze vás okrade o 100Kč. Během doby, než jsem napsal tento mail,
zvonil ještě dvakrát

se koná v sobotu dne 2. 11. 2013
Očkování proběhne na těchto stanovištích:
U mostu (Pohlovi)
v 8:00 hodin
U kovárny
v 8:30 hodin
U školky
v 8:45 hodin
U Bůnů
v 9:00 hodin
Váha u bytovek
v 9:15 hodin
Zastávka u Kačírků
v 9:30 hodin
Zastávka u Dubu
v 9:45 hodin
 S sebou očkovací průkaz psa.
 Psi budou opatřeni náhubkem.
 Možnost zakoupit preparáty proti parazitům.
Na očkování je nutné s sebou vzít finanční hotovost (cca 200,-Kč)!!!
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
Č.08/13/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

30. 9. 2013
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:00 do 18:45 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Seidlová Dana, Pol
Josef, Vlastimil Sluka, Mgr. Bašová Kamila, Jiří Leier,
Hrdá Petra, Rak Jiří, MUDr. Stříbrná Radka, Baše Jan.
JUDr. Vít Šulc, Josef Schovánek, Mžik Jiří, Mžik
Michal

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05 hodin starostou obce
panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 11 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu
jednání.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 07/13/Z07 ze dne 26. 8. 2013.
4) Projednání smlouvy-koncesní řízení na provozování splaškové kanalizace
Hejtmánkovice.
5) Různé
6) Diskuse.
7) Závěr.

PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jiří Leier a pan Josef Pol. Jako členové
návrhové a mandátové komise byli navrženi MUDr. Radka Stříbrná a Mgr. Kamila
Bašová.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 07/13/Z07 ze dne 26.8. 2013.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 07/13/Z07.
4. Koncesní řízení na provozování splaškové kanalizace Hejtmánkovice.
ZO projednali stanovisko MF ČR k uzavření provozní smlouvy a dokumentaci z průběhu
zakázky SFŽP a pověřilo starostu podepsáním smlouvy.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili stanovisko MF ČR, dokumentaci z průběhu zakázky, provozní
smlouvu.
5. Různé.
5.1. ZO projednali smlouvu o provedení stavby a prodeji stavebního povrchu mezi obcí
a firmou Finanční a realitní a.s., Náchod. Firma Finanční a realitní a.s. je vlastníkem
povrchové úpravy (asfaltu) na parcele č. 1738/1 (cesta od Somosu k Pasům). Finanční a
realitní přenechá obci bezúplatně vrchní stavbu cesty. Tímto budou vzájemné závazky
vypořádány.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili převod, starosta byl pověřen uzavřením smlouvy.
5.2. ZO projednali cenovou nabídku na zajištění vzorkování a laboratorního vyhodnocení
rozborů odpadních vod od společnosti IVK Group, s.r.o., Hradec Králové. Firma zajistí
odebírání, rozbory a závěrečnou zprávu.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili cenovou nabídku společnosti IVK Group, s.r.o. na provedení
laboratorního sledování odpadních vod.
5.3. Královéhradecký kraj má ve vlastnictví pozemek p. č. 1661/6 o výměře 46 m2. ZO
projednali převod, výše zmíněného pozemku společnosti Povodí Labe s. p.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy vydali souhlasné stanovisko k převodu pozemku p. č. 1661/6 o výměře 46
m2 společnosti Povodí Labe st. p.
5.4. ZO byli seznámeni s cenovou nabídkou ( na požární nádrž, Šolcarenský rybník) od fa
ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové zmíněná firma nabízí služby v oblasti vodního
hospodářství. Pan starosta zajistí další dvě nabídky.
ZO vzali na vědomí.
5.5. ZO projednali Záměr č. 06/2013 obce Hejtmánkovice, předmětem záměru je
pronájem obecních pozemků p. č. :

Par.č.
369/1
372/3
374/5
350/1
367/2
374/1
1413/2
1417/2

Výměra v m2
6500 m2
30 m2
2400 m2
971 m2
500 m2
700 m2
21358 m2
9131 m2

Par.č.
1418/2
1419
1421
1482
1769/2
1484/1
1484/2

PRO: 11 PROTI: 0
ZO 11 hlasy schválili záměr č. 06/2013.

Výměra v m2
5000 m2
19649 m2
4071 m2
3000 m2
328 m2
2359 m2
2255 m2

ZDRŽEL SE: 0

ZO projednali žádost o pronájem výše jmenovaných obecních pozemků podanou panem
Viktorem Doležalem. ZO navrhli pronájem pozemků na 1 rok tj. do 30. 9. 2014.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
ZO 11 hlasy schválili pronájem obecních pozemků panu V. Doležalovi po dobu 1 roku tj.
do 30. 9. 2014.
5.6. Pan Michal Mžik současný nájemce obecní Hospody Šolcovny, seznámil ZO se svou
finanční situací a žádal o snížení nájemného na dobu 6 měsíců. ZO návrh projednali a
navrhli nájem ve výši 500,- Kč od 1. října 2013 do 31. března 2014. Nájemce musí hradit
nájemné ke stanovenému datu, v případě pozdní úhrady dojde ke zrušení půl roční úlevy
na nájemném.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili snížení nájemného po dobu 6 měsíců od 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014.
Nájemné na toto období je stanoveno ve výši 500,-Kč.
5.7. ZO byli seznámeni s vystavením opraveného návrhu komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Hejtmánkovice. Opravený návrh komplexních pozemkových úprav je
k nahlédnutí na podatelně a úřední desce OÚ Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
5.8. K 30. 9. 2013 proběhla mimořádná inventarizace obecního majetku, starosta
poděkoval ZO za provedení inventur. K vyřazení navrženého majetku je navržena komise
ve složení paní Pichová, pan Pol, Ing. Brouček, Mgr. Kamila Bašová .
ZO vzali na vědomí.
5.9. Starosta oznámil, že 1. 10. 2013 se účastní soudního jednání ve věci zpronevěry
finančních prostředků bývalé paní účetní.
ZO vzali na vědomí.
5.10. ZO projednali žádost podanou panem Hejzlarem, který má obavy o svoji
nemovitost z důvodu projíždění těžké techniky k novostavbě rodinného domu manželů
Zahradníkových . ZO byli seznámeni s navrženým opatřením, které zmírní dopady
průjezdu těžké techniky a předejde vzniku škod na soukromém majetku. 8.10.2013 dojde
k jednání, kde bude pan Zahradník seznámen s danou situací.
ZO vzali na vědomí.
5.11. ZO projednali zveřejnění naší obce v knize Česká republika – města a obce.
PRO: 0 PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli.

5.12. ZO byli informováni o zůstatku na transparentním účtu pana Martina Rozuma. K
30.9.2013 bylo na účet vloženo 176 845,96 Kč.
ZO vzali na vědomí.
5.13. ZO projednali změnu pojištění s Českou pojišťovnou na obecní stavby pro případ
živelních nebezpeční.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili změnu smlouvy a pověřili starostu jejím podepsáním.
5.14. ZO projednávali převody pozemků dle geometrického plánu týkající se cesty u pana
Horáka, Hrušky, Cejnara a paní Prouzové. Pan Brouček byl pověřen jednáním s panem
Otakarem Horákem.
ZO vzali na vědomí.
5.15. Starosta seznámil ZO s pracemi na potoce.
ZO vzali na vědomí.
5.16. ZO projednali návrh katastrální hranice k.ú. Heřmánkovice a k. ú. Hejtmánkovice,
hranice nebude vedena korytem řeky, ale po pevném břehu.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili návrh katastrální hranice k.ú. Heřmánkovice a k. ú.
Hejtmánkovice.
5.17. ZO byla projednávána druhá vlna domovních kanalizačních přípojek, stavebnímu
úřadu dosud chybí smlouvy od pana Otakara Horáka. ZO hlasovali o jeho vyloučení
z projektu z důvodu špatné součinnosti.
PRO: 11 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili vyloučení pana Otakara Horáka z projektu domov. kanal. přípojek
z důvodu špatné součinnosti.
6. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
7. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:45 hodin.

v pátek dne 25. 10. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 26. 10.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
1. Místem konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
je volební okrsek: 1
Volební místnost se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu v Hejtmánkovicích
v obřadní místnosti.
2.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
3.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

