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Růžičková Věra
Krbcová Dagmar
Kmoníček Miloslav
Volhejnová Gabriela
Poživil Miloslav
Harasevičová Božena
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Dne 24. dubna 2014 nás ve věku nedožitých 74 let navždy
opustila paní Anna Ježková.

Čest její památce.

Dne 3. května 2014 nás v požehnaném věku nedožitých 98 let
navždy opustila paní Marie Suchánková.
Čest její památce.

V neděli 11. 5. 2014 navštíví zástupci obce a členky
kulturní komise ženy nad 70 let a popřejí jim k tomuto
svátku.

Dne 19. 4. 2014 starosta slavnostně uvítal do života tyto nové občánky:
Viktorii Grohovou
Nelu Hladíkovou
Jáchyma Brahu
Obecní úřad přeje všem nově narozeným občánkům hodně zdraví a štěstí.

NELA

VIKTORIE

JÁCHYM

Mateřská škola, Hejtmánkovice
Hejtmánkovice 203, 550 01 Broumov
Tel: 491 523 769, E-mail: ms.hejtmankovice@seznam.cz

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015
se koná v pondělí 12.5.2014 od 9.00 hodin do 15.30 hodin.
„Zápis“ proběhne v budově mateřské školy.
O přijetí dítěte do mateřské školy v rámci „Zápisu“ nerozhoduje datum
podané žádosti ani pořadí žádosti. O přijetí dítěte v rámci „Zápisu“
rozhodují níže uvedená kritéria.
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka mateřské školy bude při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 postupovat podle
následujících kritérií v daném pořadí:
1. Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
a má trvalý pobyt v obci Hejtmánkovice.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Hejtmánkovice.
3. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte.
4. Věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu).
K „Zápisu“ vezměte s sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce
K předškolnímu vzdělávání by zákonní zástupci měli přihlásit v tomto
termínu i děti, které dovrší věku 3 let v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 a
budou mít zájem během školního roku dítě do mateřské školy umístit.
V Hejtmánkovicích 14.4.2014

Bc. Martina Kroulová
Zastupující ředitelka

Ve spolupráci s TJ Sokol Hejtmánkovice Vás
srdečně zveme na

který se uskuteční

PREZENCE: 8.30 – 9.00 hod.
ZAHÁJENÍ TURNAJE: 9.00 hod.
STARTOVNÉ: 300,-Kč/tým (v ceně občerstvení)
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do 16.5.2014
na e-mail: hlina.cup@seznam.cz
nebo tel: 777 93 72 63
Každý tým může mít jednoho náhradníka.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

OBECNÍ KNIHOVNA
Půjčovní doba: každé pondělí 15.00 - 17.00
Knihovnice: Bc. Martina Kroulová
Kontakt:491 523 769,
knihovna.hejtmankovice@seznam.cz
Naše
obecní
knihovna
sídlí
v budově mateřské školy. Svým čtenářům
nabízí přes 1250 svazků literatury různých
žánrů. Díky úzké spolupráci s Městskou knihovnou v Náchodě se podařilo zrevidovat
celý knihovní fond, čím došlo k výraznému zpřehlednění jednotlivých žánrů a tím pádem
i k lepší orientaci našich čtenářů. I nadále si mohou čtenáři vypůjčit knihy z výměnného
fondu náchodské knihovny, který v současné době činí před 100 svazků.
Kromě výpůjček knih a nově i časopisů je pro návštěvníky knihovny k dispozici
veřejný internet zdarma.
I nadále platí možnost výpůjček mimo pracovní dobu, a to po vzájemné
domluvě. V případě zájmu, lze knihy doručit i do místa bydliště.

JARNÍ RENOVACE TENISOVÉHO KURTU
„12. dubna připravili tenisoví nadšenci
jako tradičně hrací kurt. Výbor TJ Sokol
Hejtmánkovice tímto děkuje všem, kteří se
této brigády zúčastnili - T.Groh, V.Sluka,
Z.Vévoda, V.Hladík, J.Šrejber, P.Palla,
R.Hurdálek, J.Krátký, V.Sluková a taktéž
obci za zakoupení antuky a zapůjčení
desty. Kurt je připravený pro členy TJ
Sokolu Hejtmánkovic zdarma, pro nečleny
pouze
za
40,-Kč
za
osobu.

Kontakt na zapůjčení kurtu: V.Sluka
(tel.774 061 667) nebo Z.Vévoda
(tel.728 215 273)"

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.04/14/Z04
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

28. 4. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:10 do 18:00 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.

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Josef Schovánek, Vít Šulc
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 hodin starostou obce panem Václavem
Harasevičem. Přítomno bylo 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 03/14/Z03 ze dne 31.3.2014.
4) Projednání pronájmu obecního pohostinství Šolcovna.
5) Projednání rozpočtového opatření.
6) Různé.
7) Diskuse.
8)
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. 03/14/Z03 ze dne 31.3.2014.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 03/14/Z03.
4.1. ZO projednali ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Michalem Mžikem
k 31. květnu 2014.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Michalem
Mžikem k 31. květnu 2014.
4.2. ZO projednali žádost o pronájem restaurace Šolcovna podanou paní Adrianou Veverkovou ze
Šonova.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili pronájem restaurace Šolcovna od 1. června 2014 paní Adrianě Veverkové.
5. Rozpočtové opatření
5.1. ZO projednali rozpočtové opatření č. 1 k 31.1.2014 viz. příloha.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 1 k 31.1.2014 viz. příloha.
5.2. ZO projednali rozpočtové opatření č. 2 k 28.2.2014 viz. příloha.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 2 k 28.2.2014 viz. příloha.
5.3. ZO projednali rozpočtové opatření č. 3 k 31.3.2014 viz. příloha.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 3 k 31.3.2014 viz. příloha.
5.4. ZO projednali rozpočtové opatření č. 4 k 30.4.2014 viz. příloha.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 4 k 30.4.2014 viz. příloha.
6. Různé
6.1. ZO projednali Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM, a.s.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a.s., pověřili starostu podepsáním smlouvy.
6.2. Královéhradecký kraj z Krajského programu obnovy venkova poskytne obci dotaci z dotačního
titulu 4 „Snížení zadluženosti obcí a DSO“. Obci byla schválena dotace na úroky z úvěrů na projekt
Hejtmánkovice-splašková kanalizace ve výši 90.000,- Kč. ZO projednali přijetí dotace.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili přijetí dotace ve výši 90.000,- Kč od Královéhradeckého kraje
z Krajského programu obnovy venkova, z dotačního titulu 4 „Snížení zadluženosti obcí a DSO“.
6.3. S nájemníky z obecních bytů jsou uzavírány nové nájemní smlouvy.
ZO vzali na vědomí

6.4. ZO byli informováni o dokončené opravě mostu k MŠ, oprava mostu byla provedena
za 9027,-Kč včetně DPH.
ZO vzali na vědomí.
6.5. Okresní soud v Náchodě projednává opatrovníka paní Jiřiny Pohlové.
ZO vzali na vědomí.
6.6. VAK a.s., Náchod (provozovatel kanalizace) informovala OÚ o značných rozdílech
v množství odpadních vod naměřeném v parshallově žlabu a množstvím na vodoměrech
připojených nemovitostí . Je prováděno šetření ke zjištění příčiny.
ZO vzali na vědomí.
6.7. ZO projednali převod peněžité částky 8300,- Kč získaných z prodeje PET víček na
transparentní účet pro Martina Rozuma.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili převod peněžité částky 8300,- Kč získaných z prodeje PET víček na
transparentní účet pro Martina Rozuma.
6.8. Policie ČR vydala usnesení o odložení ve věci trestního podezření ze spáchání přečinu
„porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 1 trestního
zákoníku“, kterého se měl dopustit Václav Harasevič (trestní oznámení učinila bývalá účetní obce)
ZO vzali na vědomí.
7. Diskuze
o ZO byli seznámeni s dodáním traktorového návěsu a dvěma kontejnery.
o Na veřejné osvětlení je vypsané územní řízení.
o Správa silnic souhlasí s vybudováním výstupiště u Hajpišlů.
o Oprava silničního úseku II/303 Jetřichov (křižovatka Pasa) – Broumov by měla být
zahájena v březnu-květnu r. 2015. Objízdná trasa bude vedena přes Hejtmánkovice.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 04. 2014
Zapisovatelka: Lenka Harasevičová

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
SDH Hejtmánkovice ve spolupráci s OÚ pořádají soutěž
„O

pohár

starosty

obce

Hejtmánkovice“

a

„Bohoušův útok“. Soutěže se konají v sobotu 7. 6.
2014 od 9.00 hodin na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice.
Součástí soutěží bude i okrsková soutěž.
Přijďte podpořit naše družstva!

Dětský den
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice

s Ferdou mravencem a jeho
kamarády
v neděli 1.6.2014 od 14.00 hodin
Připraveny jsou různé disciplíny.
Malování na obličej.
Opékání buřtů.
Hudební produkce Zdeněk Hajpišl.

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně
z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční
správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky
k placení této daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro
placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato lhůta
až v pondělí 2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000
korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je
splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i
najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit
i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se
použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním
symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť
finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky
rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba
počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky
současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci
poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného
finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části složenky (nikoliv
na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,
splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku
na dani z nemovitých věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat
nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový nedoplatek
nebo příslušenství daně.

Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího
územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více
krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od
finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro placení
daně
za všechny příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014
došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené
v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn k
nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních
dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí
za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu, a tuto
skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých územních
pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
budou zveřejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji.
Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení daně
z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, zveřejněné na jejích
internetových stránkách na adrese: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dseznam-dani/MF-Inf10_7.pdf a http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznamdani/MF-Inf15_5.pdf.
Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj
7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj
7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj
7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj
7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj
7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj
7755-47620661/0710
V Praze dne 24. dubna 2014
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
GSM: 602 674 903

