HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

LEDEN 2014
www.hejtmankovice.cz

Hörner Václav
Hejzlar Milan
Michlová Hana
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Chtěli bychom poděkovat
OÚ v Hejtmánkovicích za
krásné dřevěné podložky
z břízy. Vytvořili jsme z nich
pěkné svícny, které jsme
prodávali
na
našem
vánočním trhu. Všem se
naše výrobky moc líbily.
Žáci 2.B
ZŠ Hradební
Broumov s p.
učitelkou
Hajpišlovou.

*

Klášterní kavárna Café Dientzenhofer děkuje obci Hejtmánkovice, za
vánoční stromečky, které byly kavárně věnovány. Stromečky byly
použity při vánočních akcích.

*

Děkuji za dárkový balíček a milou návštěvu k mým narozeninám.
Irena Růžičková

Dovolte nám poděkovat

prostřednictvím Hejtmánkovického zpravodaje
všem, kteří přispěli finančně, sběrem víček z PET lahví a všem, kteří na Martina
myslí a drží mu pěsti. Díky vám všem, soukromým osobám, firmám i organizacím
se na transparentním účtu vybralo dostatek financí, ze kterých mohl být synovi
zakoupen elektrický vozík vyrobený na míru.
Jeho cena byla 273 259,- Kč.
Velké díky patří naší kamarádce a sousedce p. Evě Středové, která o Martinovi
článek napsala a starostovi p. Václavovi Harasevičovi, který založil účet a
zorganizoval řadu akcí, jejichž výtěžek byl určen pro syna.
Na závěr bychom rádi popřáli všem hodně zdraví a co nejvíce klidných a
radostných dní v roce 2014.
Ještě jednou díky za pomoc a duševní podporu
Martin Rozum s bratrem Václavem a rodiče Jana a Karel Švábovi.

A toto je zakoupený vozík, díky, kterému se mohu pohybovat.

SVOZ SBĚRNÝCH PYTLŮ V ROCE 2014 (Tetra paky, Pet lahve)
……. bude i nadále probíhat vždy poslední pátek v daném měsíci
31.01.
28.02.
28.03.

25.04.
30.05.
27.06.

25.07.
29.08.
26.09.

31.10.
28.11.
29.12. ( pondělí)

POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2014






Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se
splatností do konce března 2014.
Sleva 200,- Kč bude odečtena z celkové výše, pokud poplatník
uhradí poplatek za odpady do posledního dne měsíce února
příslušného roku.
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na
adrese OÚ Hejtmánkovice č.p. 118 – podatelna-ohlašovna. Dále
poplatník, který je narozen v roce zpoplatněném.
Rovněž je možno provádět platbu na účet obce Hejtmánkovice:
č.ú.: 87 26 551 / 0 100
variabilní symbol: č.p.
popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2014 činí 100,- Kč a za každého
dalšího 150,- Kč.

POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj je 96,- Kč. Žádáme občany, kteří chtějí zpravodaj
odebírat, ať se nahlásí na tel. č.: 491 523 770 nebo u pí. Seidlové při rozvozu
obědů.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Č.11/13/Z11

Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

19. 12. 2013
Zasedací
místnost
OÚ
v
Hejtmánkovicích
Od 17:15 do 19:00 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan,
Seidlová Dana, Pol Josef, Sluka
Vlastimil, Leier Jiří, Hrdá Petra, Rak Jiří,
MUDr. Stříbrná Radka, Baše Jan Mgr.
Bašová Kamila.

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
JUDr. Vít Šulc, Josef Schovánek
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:15 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. 10/13/Z10 ze dne 25.11. 2013.
4) Projednání rozpočtového opatření č. 10 k 31. 12. 2013.
5) Různé
6) Diskuse.
7) Závěr.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 11 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 10/13/Z10 ze dne 25. 11. 2013.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 10/13/Z10.

4. Rozpočtové opatření č. 10. k 31.12.2013.
ZO projednali rozpočtové opatření č. 10. k 31.12.2013.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 10. k 31.12.2013.
5. Různé.
5.1. ZO projednali přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od akciové spol.
Veba Broumov. Přijatý finanční dar bude převeden na účet SDH Hejtmánkovice
a bude použit na financování požární ochrany.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč ve prospěch
SDH Hejtmánkovice.
5.2. Město Broumov zakoupilo zastřešené zastávky v hodnotě 120.000,- Kč
(autobusové nádraží Broumov) a žádá o investiční příspěvek. ZO žádost
projednali a navrhli oslovit dopravce, kteří v našem výběžku zajišťují linkovou
dopravu o finanční příspěvek. ZO hlasovali o poskytnutí finančního příspěvku.
PRO: 0
PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli poskytnutí finančního příspěvku městu Broumov na městem
zakoupené zastřešené zastávky.
5.3. ZO byli informováni o zpevnění zadní cesty od Hloušků po Kašparovi, práce
byly započaty těsně před vánocemi, na finální povrch cesty bude použit drobný
štěrk.
ZO vzali na vědomí.
5.4. ZO projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému
sdružení- Sdružení zdrav. postižených Broumov. ZO navrhli příspěvek ve výši
1000,- Kč.
PRO: 11
PROTI:0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdruženíSdružení zdrav. Postižených Broumov ve výši 1000,- Kč.
5.5. ZO byli seznámeni s cenou vodného a stočného pro rok 2014. Informace o
cenách jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti – www.vakna.cz.
ZO vzali na vědomí.
5.6. Ředitelka MŠ Hejtmánkovice žádá o převod zůstatku tj. 14885,33 Kč
z rezervního fondu, zůstatek bude použit na úhradu ztráty z roku 2010.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 11 hlasy odsouhlasili převod zůstatku tj. 14885,33 Kč z rezervního fondu,
zůstatek bude použit na úhradu ztráty z roku 2010.
5.7. Ředitelka MŠ Hejtmánkovice žádá o navýšení provozních výdajů na rok
2013 v celkové výši 16000,- Kč na zvýšené náklady na spotřebu plynu (topná
sezóna v r. 2013 byla až do května).
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili navýšení rozpočtu o 16000,- Kč na rok 2013.
5.8. Ředitelka MŠ Hejtmánkovice žádá o úhradu ztráty z roku 2010 ve výši
41026,43 Kč. ZO hlasovali o dorovnání ztráty.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 10 hlasy odsouhlasili dorovnání ztráty ve výši 41026,43 Kč z r. 2010.
5.9. Obec oslovila Ing. Kateřinu Janákovou, zda by provedla účetní kontrolu
příspěvkové organizace tj. MŠ. Paní Janáková souhlasí a zašle obci finanční
rozpočet za případně provedenou kontrolu.
ZO vzali na vědomí.
5.10. ZO projednali podání žádosti na získání dotace z programu „Obnova a
údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 14POV01. Z případně
získané dotace bude hrazena oprava střechy MŠ Hejtmánkovice.
PRO: 11
PROTI:0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili podání žádosti na získání dotace z programu „Obnova a
údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – 14POV01.
5.11. Starosta informoval ZO o uskutečněné kolaudaci stavby vodního díla
„Hejtmánkovice, splašková kanalizace“. Kolaudace proběhla v úterý 17. 12.
2013. K poslednímu prosinci končí zkušební provoz a od 1. ledna 2014 již
poběží „ ostrý provoz“.
ZO vzali na vědomí.
5.12. ZO projednávali pronájem vodní plochy ( Šolcárenský rybník ) a
diskutovali o lepším využití rybníku do budoucna (odbahnění, chov a výlov
ryb,..) .
ZO vzali na vědomí.
5.13. ZO projednali „výměnný obchod“ mezi obcí a městem Broumov. Obec by
prodala tech. službám Zetor za Multicaru. Rozdíl ceny by technické služby obci

doplatily. ZO hlasovali, zda uskutečnit prodej traktoru a koupi Multicary od
techn. služeb Broumov.
PRO: 0
PROTI:11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli prodej traktoru ZETOR technickým službám Broumov za
Multicaru, s tím, že by technické služby doplatily zbývající částku.
5.14. Na traktor ZETOR byl vypracován znalecký posudek, stáří traktoru je 20
let, min. cena byla stanovena na 180.000,- Kč bez DPH. ZO navrhli, prodat
traktor nejvyšší nabídce to znamená od 180.000,- Kč výše.
PRO: 11
PROTI:0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili prodat traktor ZETOR nejvyšší nabídce, minimální
cena je stanovena na 180.000,- Kč bez DPH.
5.15. ZO projednali výběr nejvýhodnější nabídky na dodávku traktorového
návěsu. Výběrová komise doporučila pořízení traktorového návěsu od firmy
Agro Konzulta Žamberk s.r.o. za 450.120,- Kč včetně DPH, nabídka byla
vyhodnocena jako nejnižší.
V pořadí druhá byla firma CARGO AUTO s.r.o., Rosice jejich nabídková cena
byla 470.690,- Kč s DPH. V pořadí třetí byla firma EHL, s.r.o., Lukavice jejich
nabídková cena byla 479.160,- Kč s DPH.
PRO: 11
PROTI:0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili pořízení traktorového návěsu od firmy Agro Konzulta
Žamberk s.r.o. za 450.120,- Kč včetně DPH
5.16. ZO byli, předloženy dvě cenové nabídky za vypracování projektové
dokumentace, jedná se o stavbu chodníku od mostu u OÚ po Hospůdku
k Bůnom. Ing. V. Nývlt PROKONSULT, Červený Kostelec nabízí vypracování
dokumentace za 55000,- Kč a Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice nabízí vypracování
dokumentace za 99 704,- Kč vč. DPH. Vzhledem k uchazeči předpokládané ceně
realizace 1mil. Kč ZO navrhuje odložit zadání projekt. dokumentace na neurčito.
PRO: 0
PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli vypracování projektové dokumentace a odložili vypracování
PD a stavbu chodníku na neurčito.
6. Diskuze
 ZO byli informováni o nakládání s odpady (komunální, velkoobjemový a
nebezpečný odpad). Obec v roce 2013 zaplatila cca 458000,- Kč.
7. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:00 hodin.

Zápis dětí do prvních tříd
V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon v y h l a š u j í ředitelé broumovských základních škol
zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Zápis se uskuteční v
budově Základní školy Hradební, Broumov, Kostelní náměstí 244 (malá
budova), v budově Masarykovy základní školy, Broumov, Komenského
312 a v Cihlářské 156 v Broumově - Olivětíně, a to
ve čtvrtek 30. ledna 2014 v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce platí pro
rodiče, jejichž děti se narodily v době od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.
S sebou je nutno vzít rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz.
Ve školním roce 2014/2015 se předpokládá otevření 3 prvních tříd na
Masarykově základní škole, Broumov (2 třídy v ulici Komenského 312 a 1
třída v ulici Cihlářské 156 v Broumově - Olivětíně); na Základní škole
Hradební, Broumov, budou tradičně otevřeny 2 třídy.
MěÚ Broumov
odbor finanční a školství

Milé děti, rodiče, prarodiče, příznivci bruslení.
Od středy 8. 1.2014 zahajuje Ulita zkušební provoz veřejného kluziště
v areálu klubu ROK, Třída Masarykova 249.
Do neděle 12. 1. 2014 je vstup zdarma!!!
Provozní doba: pondělí – pátek 14:30 – 20:00 hodin
sobota – neděle 10:00 – 20:00 hodin
Provozní doba může být upravena s ohledem na aktuální
návštěvnost a stav počasí.
Další informace na www.ulita.org, ulita@worldmail.cz ,
Tel.: 491 521 381,
Kontaktní osoba: Miroslav Frömmel – 776 364 400

CHYSTANÉ AKCE V MĚSÍCI BŘEZNU
* Průvod masek 8. 3. 2014
* Ostatková zábava 15. 3. 2014
* Hejtmánkovický guláš 22. 3. 2014
---------------------------------------------------------------------------

Zadní

cesta

je

prodloužena

o

dalších

220m.

Pohled od Hloušků směrem ke Kašparovým.
Nový úsek cesty je opět zdoben
psími výkaly, tento zlozvyk se
nám stále nedaří odstranit !!!
MAJITELÉ PSŮ,
ZAMYSLETE SE, KDE
NECHÁVÁTE SVÉ PSY
KONAT POTŘEBU !!!!
Pokud váš pes
vykonává
potřebu na těchto cestách je
možné si na OÚ vyzvednout zdarma sáčky na psí exkrementy.

