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Horáková Věra
Stanická Jaroslava
Kindl Josef
Vlachová Emilie

Hamerská Helena
Pavlíková Libuše
Hampl Oldřich
Branda Stanislav

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

Dne 26. března 2014 nás ve věku 75 let navždy opustila paní Anděla
Buchtová. Čest její památce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k mým narozeninám.
Zdeňka Černá
* Vážený pane starosto a zastupitelé OÚ, touto cestou Vám srdečně děkuji za
dárkový koš a milou návštěvu k narozeninám.
Jiří Otte
* Rodina Kubečková děkuje obecnímu úřadu Hejtmánkovice za zřízení osvětlení
na příjezdové cestě k naší nemovitosti.
Kubečková Marie
* Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k mým narozeninám.
Klicnarová Miroslava

*PODĚKOVÁNÍ

Dne 29. 3. 2014 byly uskutečněny dvě akce.
Fotbalové derby TJ Sokol Hejtmánkovice : Loko Meziměstí a benefiční
koncert „JSME TADY PRO TEBE“ pro Vašeho Martina.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří před utkáním předali
Martinovi 5000,- Kč spolu s hejtmánkovickým a sparťanským dresem
s jeho jménem.
Další velké díky patří všem, kteří se podíleli na konání benefičního
koncertu, který následoval po fotbalovém utkání. Členové skupiny
„IRONICK ROCK“ vybrali od sponzorů 12000,- Kč, od zúčastněných
dárců úžasných 8600,- Kč. Od pana Jaroslava Nyče, který si zakoupil na
výstavě fotografii 1000,- Kč.
Dále Martinovi předali sparťanský dres společně s natočenou
zdravicí od sparťanských hráčů s přáním a osobním pozváním na
fotbalové utkání Sparty na Letnou a hokejový dres Lukáše Krejčíka
z hokejového klubu BÍLÍ TYGŘI LIBEREC.
Martin zde potkal spoustu kamarádů a spolužáků, které více, jak
dva roky neviděl a jeho šťastný úsměv mluvil za vše. Celý den byl pro něj
obrovským zážitkem a my věříme, že mu dodá sílu a chuť do dalšího boje
se svou nemocí.
VŠEM JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY, JSTE SUPER !!!
Jana a Karel Švábovi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍČKA PRO MARTINA

Všichni určitě znáte Martina
Rozuma a jeho příběh. Martinovi lze podat pomocnou ruku například
prostřednictvím peněžitého daru, a také sběrem víček z PET lahví.
Musíme vyzdvihnout zápal, jakým se do sběru pustili dospěláci všech
věkových kategorií, a také děti ze základních i mateřských škol a různých
zájmových kroužků !!!
VŠEM MNOHOKRÁT DĚKUJEME ZA JEJICH NADŠENÍ A CHUŤ
POMÁHAT.
Od srpna roku 2013 do poloviny března 2014, tedy za 8 měsíců bylo
celkem nasbíráno 830 kg, z nichž byla část vyřazena pro nevhodnost
zpracování. Pro lepší představu 830 kg víček = 2 Multicary.
Výkupní cena víček se pohybuje od 3,- Kč/ kg až po 7,50 Kč /kg.

Výkupní cena za červená víčka je nejvyšší až 7,50,- Kč/kg.
Rodinná firma BSB Hejtmánkovice s.r.o. odkoupila nasbíraná víčka za
mnohem vyšší výkupní cenu bez rozdílu kvality a barev !!! Víme, že
majité firmy BSB s.r.o., Hejtmánkovice chtějí Martinovi pomoci a že
rozhodně dokáží podat pomocnou ruku, za což jim mnohokrát děkujeme.
Z prodeje víček se podařilo získat 8300,- Kč, získáné peníze budou
převedeny na transparentní konto pro Martina Rozuma.
OÚ Hejtmánkovice
----------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 21. března 2014 byl v naší obci proveden sběr
jízdních kol, která budou odeslána do Afriky – Gambie, kde
usnadní místním dětem cestu do školy za vzděláním. Při
sběrné akci bylo celkem darováno 38 jízdních kol.
Dárcům děkujeme !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------

DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU
Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období neutuchajícího
pracovního nasazení na našich zahradách. Pracovní
nasazení našich občanů, chalupářů a zahradníků se
sekačkami, křovinořezy a ostatní zahradní technikou je obdivuhodné,
ale přesto si Vás dovolujeme upozornit na dodržování nedělního
(svátečního) klidu. Dopřejte i sobě nedělní (sváteční) odpočinek.
Děkujeme za ohleduplnost.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ
Od 1.4.2014 došlo k přestěhování kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR v Broumově do budovy Finančního
úřadu v Broumově - ulice Stanislava Opočenského 60 (1.
poschodí).
Přestěhovány byly agendy zaměstnanosti, sociálních dávek pomoci
v hmotné nouzi a příspěvků a průkazů pro osoby zdravotně postižené.
Kontaktní místo úřadu práce pro dávky SSP zůstává nadále na původní
adrese Broumov, Dělnické domy 78.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ HEJTMÁNKOVICKÝ
GULÁŠ
V sobotu 28. 3. 2014 se uskutečnil II. ročník soutěže o Nejlepší hejtmánkovický
guláš, kterou pořádaly Hejtmanky ve spolupráci s Obecním úřadem.
Porota byla ve složení: J.Adamírová, M.Koyšová, P.Bůna, J.Bastl.
Hodnotila 10 soutěžních gulášů, což je oproti loňsku o polovinu méně.
Výsledky soutěže: 1. místo - paní Iva Šulcová
2. místo - paní Jitka Vajsarová
paní Jaroslava Šefránková
3. místo - paní Anna Králíčková
paní Helena Bašová
Soutěž hudbou i slovem doprovázel pan Petr Cirkl. Přivítaly jsme hosty z
Rožmitálu, s jejichž organizací jsme loni navázaly spolupráci.
Poděkování patří také starostovi obce panu V. Harasevičovi, který od
sponzorů obstaral pěkné a hodnotné ceny.
Celé odpoledne provázela veselá nálada všech přítomných a to byl také
hlavní cíl pořadatelů, neboť úsměv a dobrá nálada je v dnešní době obzvlášť
potřebná, je však škoda, že nepřišlo více lidí.
Za Hejtmanky Eva Šafářová

Výherní recept od paní I. Šulcové
Suroviny:

vykostěný králičí střed a zadní stehna
cibule, sádlo
králičí vývar
sůl, pepř, mletá paprika sladká, gulášová paprika, vegeta, chilli
kysané zelí
sladká smetana

Na sádle zpěníme drobně nakrájenou cibuli, přidáme nakrájené králičí maso,
orestujeme a přidáme sladkou mletou papriku. Za stálého míchání necháme
papriku provonět a podlijeme vývarem. Osolíme, opepříme a necháme dusit do
změknutí masa. Poté dochutíme kořením a přidáme chilli. Zahustíme máslovou
jíškou a vaříme ještě 15 - 20 min. Pozor, zahustíme přiměřeným množstvím
jíšky, aby nebyl guláš moc hustý. Na závěr přidáme nakrájené kysané zelí, krátce
povaříme a na závěr zjemníme smetanou.
Dobrou chuť
-----------------------------------------------------------------------------------------

OÚ Hejtmánkovice pořádá zájezd na muzikál

ADAM A EVA
divadlo Broadway Praha
Zájezd se koná v sobotu 10. května 2014
od 18:00 hodin.
Cena zájezdu 500,- Kč
(300,-Kč vstupenka, 200,- Kč doprava)



Zájemci se mohou hlásit od pondělí 7. 4. 2014 od 8:00
hodin na OÚ Hejtmánkovice
Odjezd v sobotu 10. května v 10:00 hodin od mostu,
autobus bude postupně zastavovat na všech
autobusových zastávkách v obci.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s.
upozornit, že
odpadu.

dne

si Vás dovoluje

7. - 8. 4. 2014 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového

Tam, kde svážíme popelnice v pondělí, svoz VO též v pondělí, tam kde
svážíme popelnice v úterý, svoz VO v úterý.

Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste měli možnost zbavit se
legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace,
koberce, nábytek atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob
jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu.
Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně
odděleně a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů.
1.
Popelářské auto bude sbírat
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek , koberce , atd,
Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu
mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně
svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu, a proto Vás
tímto prosíme o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.

Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 15.4.2014.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem
okolí.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.03/14/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

31. 3. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:15 do 19:30 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol
Josef, Sluka Vlastimil, Rak Jiří, MUDr.
Stříbrná Radka, Baše Jan, Seidlová Dana,
Hrdá Petra.
Mgr. Bašová Kamila, Leier Jiří
Josef Schovánek

Průběh jednání:
Před zahájením zasedání starosta obce vyzval zastupitele k prohlídce nového
obecního traktoru ZETOR, který přistavil k obecnímu úřadu.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:15 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 02/14/Z02 ze dne 24.2.2014.
4) Projednání pronájmu pozemku p.č. 117/2 a pronájmu pozemku p.č.
199/3.
5) Projednání pronájmu nebytových prostor-garáže v prostorech Šolcovny.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 02/14/Z02 ze dne 24.2.2014.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis ZO č. 02/14/Z02.

4.1. ZO projednali záměr č. 01/2014 pronájmu části obecního pozemku p.č.
117/2 o výměře 30m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili záměr č. 01/2014.
4.2. ZO projednali pronájem obecního pozemku p.č. 117/2 o výměře 30m2 na
základě přijaté žádosti od pana Z. Kavky. ZO navrhli roční pronájem ve výši 1,Kč/m2.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili roční pronájem obecního pozemku p.č. 117/2 o výměře
30m2 panu Z. Kavkovi ve výši 1,- Kč/ m2.
4.3. U příjezdu na Šolcovnu stávala socha bičování Ježíše Krista, socha byla
před lety odcizena a na místě stojí podstavec bez sochy. Pan Z. Kavka nabízí
výrobu dřevěné repliky sochy. ZO projednají vytvoření repliky panem Z.
Kavkou po předložení jeho cenové nabídky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili předložení cenové nabídky od p. Z. Kavky na vytvoření
repliky sochy bičování Ježíše Krista.
4.4. ZO projednali záměr č. 02/2014 pronájmu obecního pozemku p.č. 199/3 o
výměře 3378 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili záměr č. 02/2014.
4.5. ZO projednali pronájem obecního pozemku p.č.199/3 o výměře 3378 m2
panu J. Bastlovi. ZO navrhli zachování ročního pronájmu; ve výši 695,- Kč na
dobu 5 let s podmínkou údržby tohoto pozemku.
PRO: 6
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 1
ZO 6 hlasy odsouhlasili pronájem obecního pozemku p.č. 199/3 o výměře 3378
m2 panu J. Bastlovi na dobu 5 let a ročního nájemného ve výši 695,- Kč.
5.1. ZO projednali záměr č. 03/2014 pronájmu obecních nebytových prostor –
garáže v prostorech Šolcovny.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili záměr č. 03/2014.

5.2. ZO projednali pronájem obecních nebytových prostor – garáže v prostorech
Šolcovny panu O. Ducháčovi. ZO navrhli roční pronájem ve výši 6000,- Kč
(500,- Kč/měs.) po dobu 3 let s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
PRO: 7
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy odsouhlasili pronájem obecních nebytových prostor – garáže
v prostorech Šolcovny panu O. Ducháčovi, po dobu 3 let. Měsíční nájem ve výši
500,-Kč a 2 měsíční výpovědní lhůtu.
6. Různé
6.1. Předsedkyně kulturní komise zhodnotila Masopustní průvod a Ostatkovou
zábavu.
ZO vzali na vědomí.
6.2. Obec Hejtmánkovice je akcionářem VAKu Náchod, a.s. Akcie musí být
jmenné, tuto výměnu již obec provedla dříve.
ZO vzali na vědomí.
6.3. ZO byli informováni o chystaném svozu VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU, který proběhne ve dnech 7.4.-8.4.2014. Svoz NEBEZPEČNÉHO
ODPADU proběhne dne 15.4.2014.
ZO vzali na vědomí.
6.4. Uzavírka silnice II/303 Bukovice. Silnice bude uzavřena pro veškerý provoz
od 31.3.2014 do 4.8.2014.
ZO vzali na vědomí.
6.5. ZO byli informování o probíhající opravě mostu k MŠ. Provádí se oprava
poškozených částí mostu.
ZO vzalo na vědomí.
6.6. Do konce dubna 2014 by měly být hotovy komplexní pozemkové úpravy dle
sdělení Pozemkového úřadu Náchod.
ZO vzali na vědomí.
6.7. V letošním roce bude opravena zbývající část střechy na č.p. 64 (Šolcovna).
ZO vzali na vědomí.
6.8. „ Kola pro Afriku“ k 31.3.2014 celkem bylo darováno 40 jízdních kol.
ZO vzali na vědomí.

6.9. DSO Broumovsko se zapojilo do projektu „Navýšení kapacity kontejnerů na
separovaný odpad a kompostérů pro občany v ORP Broumov“. Obec zakoupí
celkem 6 kontejnerů na papír, sklo a plast. Vlastní podíl obce na pořízení
kontejnerů činí 10% z pořizovací ceny.
ZO vzali na vědomí.
6.10. Starosta obce navrhuje, aby do rozvaděče pro veřejné osvětlení dolní části
obce bylo doplněno soumrakové čidlo, jak je v rozvaděči pro VO v horní části
obce. Místostarosta zajistí cenovou nabídku.
ZO vzali na vědomí.
6.11. Paní Kubečková Marie děkuje OÚ za zřízení svítidla veřejného osvětlení na
příjezdové cestě k č.p. 10.
ZO vzali na vědomí.
6.12. Bude opravena obecní cesta k č.p. 10, dle projednání ZO ze dne 26.8.2013
zápis č. 07/2013/Z07. Jako vrchní materiál bude použit recyklát.
ZO vzali na vědomí.
6.13. ZO projednali žádost o peněžitý dar na maturitní ples, podanou sl. D.
Šrejberovou ze střední školy Academia Mercurii Náchod.
ZO vzali na vědomí.
6.14. ZO projednali nabídku na odkoupení kulečníkového stolu, který je v obecní
restauraci Šolcovna. Majitelem kulečníkového stolu je SDH Hejtmánkovice,
prodejní cena činí 10.000,- Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili odkoupení kulečníkového stolu od SDH Hejtmánkovice
za 10.000,- Kč.
6.15. ZO projednali výpověď z pronájmu nebytových prostor restaurace
Šolcovna, podanou současným nájemcem panem Michalem Mžikem. ZO navrhli
projednat ukončení nájemní smlouvy s JUDr. Š. Sedláčkovou.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili projednat ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
s JUDr. Š. Sedláčkovou.
6.16. ZO projednali záměr pronájmu obecní restaurace Šolcovna.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy odsouhlasili záměr pronájmu obecní restaurace Šolcovna.
6.17. ZO projednali koupi č.p. 61 (Hospůdka u Bůnů a kulturní dům) od paní
Jaroslavy Bůnové.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy zamítli koupi č.p. 61.
6.18. Dne 19.3.2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola MŠ Hejtmánkovice
k 31.12.2013. Předmětem prověrky bylo výběrové přezkoušení informací
obsažených v účetní závěrce k 31.12.2013 a zhodnocení používaných účetních
metod a ocenění majetku. Nebyla zjištěna závažná porušení závazných právních
předpisů.
ZO vzali na vědomí.
6.19. Stavebnímu úřadu v Broumově byly doplněny chybějící podklady pro
územní rozhodnutí pro doplnění a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
ZO vzali na vědomí.
6.20. ZO projednali vybudování autobusového nástupiště u Hajpišlů.
ZO vzali na vědomí.
19:30 odchod Jiří Rak
6.21. ZO projednali zájezd na muzikál Adam a Eva divadlo Broadway Praha.
Představení se bude konat v sobotu 10. května 2014.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili zájezd na muzikál Adam a Eva.
7. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při projednávání.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce
Hejtmánkovice.
Zápis byl vyhotoven dne: 02. 04. 2014
Zapisovatelka: Lenka Harasevičová

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje upozornit,
že dne 15.4.2014 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany.
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:

Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice,
lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie
(všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy,
(zahradní chemie včetně obalů ), baterie ( suché články ),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné
trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude
odpad přebírán přímo od občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o
zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2014.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového
vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných
místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Úterý 15.4.2013
Hejtmánkovice Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
15:30 – 15:40
Sběrný dvůr – u váhy
15:45 – 15:50
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
15:55 – 16:05
Sběrný dvůr – u kovárny
16:10 – 16:15
Sběrný dvůr – u mostu
16:20 - 16:30
Případné dotazy zodpoví :Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691,
606 632 232. Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu
ve Vašem okolí

OÚ Hejtmánkovice a ostatní složky obce Vás srdečnou zvou na

ve středu 30. dubna 2014
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice

18.00 hodin - Slet čarodějnic
z horního a dolního konce obce u OÚ - zde
proběhne sčítání horňaček a dolňaček a za
přítomnosti notáře dojde k vyhodnocení účasti
18.30 hodin - Odlet všech sečtených čarodějnic na místní
hřiště, kde bude slavnostně zapálena vatra
19.00 hodin - Zábavný program – skupina IRONICK

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Košťata, kocoury, žáby, netopýry a jinou havěť
s sebou…

Spolky a podnikání – pořádání akcí spojených s poskytováním
občerstvení včetně podávání alkoholických nápojů
V případě, že spolky (dříve občanská sdružení - sdružení dobrovolných hasičů,
myslivecká sdružení, tělovýchovné jednoty apod.) hodlají provozovat vedlejší
hospodářskou činnost formou pořádání různých akcí spojených s poskytováním
občerstvení, musí ohlásit živnost, popř. požádat o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin. Povinnost mít živnostenské oprávnění se na spolky vztahuje i
za předpokladu, že je tato činnost vykonávána sezónně, popř. při určitých opakujících se
příležitostech.
V praxi to bude nejčastěji znamenat, že spolek
- ohlásí živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona – obor 73. Provozování kulturních, kulturněvzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
- ohlásí živnost řemeslnou Hostinská činnost
- požádá o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
V případě živnosti Hostinská činnost musí spolek ustanovit odpovědného zástupce –
tj. osobu, která je plně svéprávná, bezúhonná a splňuje požadavky na odbornou
způsobilost - § 6 a 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů (živnostenský zákon).
Správní poplatek činí 1000,- Kč při vstupu do podnikání – poplatek je za podání, bez
ohledu na počet požadovaných živností.
Zároveň upozorňujeme, že podnikající osoby musí od 1.12.2013 odebírat lihové
nápoje pro podnikatelskou činnost pouze od registrovaných distributorů. To znamená, že
i v případě akcí pořádaných spolky nelze nakoupit lihové nápoje např. od místních
obchodníků, hostinských atp.
Z daného vyplývá, že pořádat doplňkové akce za účelem dosažení zisku z dané akce
mohou pouze spolky registrované u rejstříkového soudu, vedeného u Krajského soudu
příslušného dle sídla spolku (dříve evidence u Ministerstva vnitra), tj. spolky, které již
mají IČO nebo ho zápisem do rejstříku získají – nově vznikající spolky.
Všem nabízíme a doporučujeme předběžné konzultace u nás, tedy na Obecním
živnostenském úřadě v Broumově – přímo nebo telefon č. 604228011, 491504214,
491504233, 491504211.
V Broumově dne 4.3.2014

Ing. Miloš Hartman
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

