HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

ČERVEN 2014
www.hejtmankovice.cz

Ottová Ludmila
Škvrňová Jana
Gereg Ladislav
Soukup Milan
Kavková Libuše

Buchvaldová Marie
Sokolová Maria
Pohlová Květoslava
Bastlová Jana

OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Dne 6. května 2014 nás ve věku nedožitých 68 let navždy
opustila paní Helena Pavlíková.

Čest její památce.

*Děkujeme

manželům Suchomelovým, za peněžitý a věcný dar
k Mezinárodnímu dni dětí.
OÚ Hejtmánkovice
*Děkuji zástupcům obce za květinu, dárek a příjemné posezení při příležitosti
Dne matek.
Hana Herzánová
* Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k mým narozeninám.
Stanislav Branda
* Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Božena Harasevičová

Přerušení provozu školní jídelny v MŠ Hejtmánkovice
Provoz školní jídelny bude přerušen po dobu čtyř týdnů.
od 14. července 2014 do 10. srpna 2014

Uzavření MŠ v době prázdnin
MŠ bude uzavřena po dobu 6-ti týdnů.
od 7. července 2014 do 17. srpna 2014

Vážení občané, pravidelný svoz Tetra packu a Pet lahví rozšiřujeme
o svoz starého papíru (novin, časopisů, kartonů). Papír musí být zajištěn
před promočením. Svoz bude i nadále probíhat poslední pátek v daném
měsíci.
27.06.
25.07.
29.08.

26.09.
31.10.
28.11.

29.12. ( pondělí)

Ohlédnutí za proběhlými volbami do Evropského
parlamentu v naší obci.
Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhly volby do Evropského
parlamentu. Nabízíme krátkou rekapitulaci účasti občanů a výsledků z naší
obce.








Ve volebním seznamu bylo vedeno celkem 518 voličů.
69 občanů přišlo hlasovat.
Vyčíslení účasti v procentech 13%.
Platných hlasů bylo celkem 68, jeden hlas byl neplatný.
24 hlasů získala strana ANO 2011.
10 hlasů získala strana KSČM.
8 hlasů získala strana ČSSD.
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.05/14/Z05

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

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

26. 5. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:15 do 18:40 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 Pejchal, Josef Schovánek, Vít Šulc

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.
Program jednání:

1)

Přivítání přítomných.

2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 04/14/Z04 ze dne 28.4.2014.
4) Projednání dotace na zateplení MŠ.
5) Projednání peněžitého daru na hudební festival „ Za poklady Broumovska“.
6) Projednání rozpočtového opatření č. 5 k 31. 5. 2014.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
Pan starosta navrhl změnit pořadí v projednávání jednotlivých bodů. Důvodem bylo vyslechnutí
pořadatele RockMánie pana Josefa Pejchala.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili program jednání a změnu pořadí při projednávání jednotlivých bodů.
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. 04/14/Z04 ze dne 28.4.2014.
PRO:11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schválili zápis ZO č. 04/14/Z04 ze dne 28.4.2014.
7. Různé
7.1. ZO projednali žádost o finanční příspěvek na hudební festival RockMánie Hejtmánkovice.
Hudební festival se koná 12.7.2014 pod záštitou TJ Sokol Hejtmánkovice. ZO navrhují příspěvek
formou úhrady za zapůjčení, stavbu a dopravu podia, do 10 tis. Kč.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili poskytnutí příspěvku na hudební festival RockMánie konaný dne
12.7.2014. Obec uhradí zapůjčení, stavbu a dopravu podia, do 10 tis. Kč.
7.2. ZO projednali žádost o udělení výjimky o ochraně nočního klidu z důvodu pořádání veřejné
hudební produkce (RockMánie). Zahájení akce v 14.00 hodin ukončení akce 03.00 hodin.
ZO 11 hlasy odsouhlasili udělení výjimky o ochraně nočního klidu z důvodu pořádání veřejné
hudební produkce. Hudební festival RockMánie konaný dne 12.7.2014 bude zahájen v 14.00 hodin
a ukončen v 03.00 hodin.
4. ZO projednali přijetí dotace ve výši 414 900,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje
z Krajského programu obnovy venkova, dotační titul 1. Dotace je poskytnuta na opravu střechy MŠ
v Hejtmánkovicích.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili přijetí dotace ve výši 414 900,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje
z Krajského programu obnovy venkova, dotační titul 1. ZO pověřili starostu podepsáním smlouvy.
5. ZO projednali poskytnutí peněžitého daru na hudební festival v kostelích Broumovska „Za
poklady Broumovska“ ve výši 10.000,- Kč
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

ZO 10 hlasy odsouhlasili poskytnutí peněžitého daru na hudební festival v kostelích Broumovska
„Za poklady Broumovska“ ve výši 10.000,- Kč.
6. ZO projednali rozpočtové opatření č. 5 k 31. 5. 2014 viz. příloha.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 5 k 31.5.2014 viz. příloha.
7. Různé
7.3. ZO byli seznámeni o uskutečněném dvoudenním auditu (12.5.,14.5.2014), kterým byl pověřen
Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Kontroloři přezkoumávali hospodaření obce za rok 2013.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (Chyby a
nedostatky způsobené bývalou paní účetní byly opraveny a dány do pořádku. Hospodaření obce je
vedeno řádně dle zákona o účetnictví).
ZO vzali na vědomí.
7.4. Pan starosta informoval ZO o červnovém zasedání ZO, které se bude konat o týden dříve před
obvyklým termínem, tj. v pondělí 23. června 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
v Hejtmánkovicích.
ZO vzali na vědomí.
7.5. ZO projednali žádost o finanční dar, podanou nadačním fondem RAFAEL DĚTEM.
PRO: 0
PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM, Praha.
7.6. ZO projednali poskytnutí finančního příspěvku organizaci (Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klub Radost) zabývající se činností se zdravotně postiženými mladými
lidmi.
PRO: 0
PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli poskytnutí finančního daru organizaci - Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klub Radost.
7.7. Sbor dobrovolných hasičů Hejtmánkovice žádá o vyplacení schválené dotace pro r. 2014 a
vyplacení peněžitého daru od podniku Veba, textilní závody a.s., Broumov.
ZO vzali na vědomí
7.8. ZO projednali uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s městem Broumov.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s městem
Broumov.
7.9. ZO projednali nabídku firmy Revenge,a.s., Praha, která nabízí umístit do obce kontejner na
obnošené oblečení.
PRO:0
PROTI: 11
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy zamítli do obce umístit kontejner od firmy Revenge, a.s., Praha na obnošené šatstvo.
7.10. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje provedla dne 28.4.2014 kontrolu školní
jídelny v MŠ Hejtmánkovice. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.
ZO vzali na vědomí.

7.11. Martina Kroulová, ředitelka MŠ Hejtmánkovice, žádá o schválení účetní závěrky za rok 2013
v návaznosti na § 4 odst. 8 písm. w) zákona o účetnictví, § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a vyhlášku č. 220/2013 Sb.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili schválení účetní závěrky za rok 2013 v návaznosti na § 4 odst. 8 písm. w)
zákona o účetnictví, § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášku č. 220/2013 Sb.
7.12. Martina Kroulová, ředitelka MŠ Hejtmánkovice, žádá o schválení zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 265,22 Kč za rok 2013 a zároveň navrhuje jeho převod podle ustanovení § 32
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do rezervního fondu.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy schvaluje MŠ Hejtmánkovice výsledek hospodaření ve výši 265,22 Kč za rok 2013 a
jeho převod podle ustanovení § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů do rezervního fondu.
7.13. Marius Pedersen a.s., Broumov v areálu Třídírny odpadů Heřmánkovice vykupuje druhotné
suroviny.
ZO vzali na vědomí.
7.14. ZO byli informováni o proběhlých volbách do Evropského parlamentu v naší obci.
ZO vzali na vědomí.
7.15. Dle úřadu pro ochranu osobních údajů nebudou v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce
zveřejňovány osobní údaje.
ZO vzali na vědomí.
7.16. Bude provedeno výběrové řízení na dodavatele, který provede opravu střechy MŠ
Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
7.17. Obec Hejtmánkovice se již po páté účastní soutěže Vesnice roku 2014. V pátek 20. 6. 2014
v 7.30 obec navštíví hodnotitelská komise. Každá obec má na prezentaci své obce 90 minut.
ZO vzali na vědomí.
7.18. Součástí přihlášky do soutěže Vesnice roku 2014, je prezentace obce. Obec zpracovala
potřebné materiály, které předala marketinkové společnosti MARKETEERS CZ, s.r.o., která
převzaté materiály zpracovala do knižní podoby. Byly vytištěny dva výtisky, jeden je na OÚ a
druhý byl společně s přihláškou zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj do Prahy. Marketinková
společnost požaduje za zpracování prezentace obce 23 000,- Kč a v případě vítězství naší obce
odměnu 25 000,- Kč. (Zpracovaná kniha je k nahlédnutí na obecních stránkách v sekci
AKTUALITY).
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili zaplatit společnosti MARKETEERS CZ, s.r.o., Praha 23 000,- Kč za
zpracování prezentace obce do knižní podoby.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili zaplatit společnosti MARKETEERS CZ, s.r.o., Praha 25 000,- Kč
v případě, že obec zvítězí v soutěži Vesnice roku 2014.

7.19. ZO projednali počet zastupitelů na příští volební období (2014-2018). Minimální počet je 7,
maximální počet je 15 zastupitelů. Pan starosta navrhl 9 zastupitelů.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili, že zastupitelstvo obce Hejtmánkovice ve volebním období 2014-2018
bude složeno z 9 členů.
7. Diskuze

Občané, kteří nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci, byli vyzváni, aby doložili
povolení k vypouštění splaškových vod.

30.5.2014 proběhne inventura obecního pohostinství Šolcovna.

Obec má v plánu obnovit cestu pod č.p. 166 (pí. Dolínková) po č.p. 217 (Beranovi) dle
vydaného stavebního povolení.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:45 hodin.

Vážení, rádi bychom Vás informovali o nedávném zahájení provozu výkupny
druhotných surovin v areálu Třídírny odpadů Heřmánkovice.
Občanům i firmám jsme k dispozici v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 6,00
do 14,45 hodin. Dále potom ve středu od 6,00 do 17,00 a v sobotu od 8,00 do 11,00
hodin.
Vykupujeme železný šrot, litinu, nerez, elektromotory, barevné kovy, el. kabely,
autobaterie, čisté LDPE fólie, papír kartonový i smíšený. Informace o aktuálních cenách i
přehled jednotlivých komodit vykupovaných surovin rádi sdělíme zájemcům osobně,
přímo ve výkupně druhotných surovin v Heřmánkovicích.
Marius Pedersen a.s.
Středisko Broumov

Rekonstrukce střechy na budově č.p. 64 - Šolcovna
V jarních měsících roku 2014 byla dokončena rekonstrukce střechy na Šolcovně.
Původní střecha sice vypadala v pořádku, ale svůj účel neplnila na jaře roku
2013, kdy došlo za silného deště k zatečení vody, a naši nájemníci měli vodu
v bytech.
Bylo nutné tento havarijní stav urychleně vyřešit, nejhůře na tom byla zadní a
čelní část střechy, kterou se podařilo rekonstruovat již v loňském roce. Nebylo
třeba opravit jen střešní krytinu ale i krovy, které byli napadeny červotočem, a

rozpadaly se. Při opravě bylo zjištěno, že část zdiva je napadena dřevomorkou,
tato část zdiva byla rozbourána a znovu vyzděna. Celé zdivo v zadní části bylo
sanováno. Poslední část střechy byla opravena v roce 2014. Celkové náklady na
opravu střechy byli ve výši 479 801,- Kč, tato částka byla čerpána z obecního
rozpočtu.
Starosta

Rekonstrukce střechy na budově MŠ v Hejtmánkovicích
(č.p. 203)
V roce 2014 je naplánovaná rekonstrukce střechy MŠ v Hejtmánkovicích, kde
bude provedena výměna krovů a krytiny. Na rekonstrukci se podařila získat
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z Krajského programu obnovy
venkova ve výši 414 900,- Kč. V současné době probíhá řízení na výběr
zhotovitele střechy.
Jelikož budova MŠ si žádá i další stavební zásahy, podala obec žádost o dotaci
„Zelená úsporám“, z případně získané dotace bude hrazeno zateplení MŠ a
výměna oken.

Starosta

Kotlíková dotace v Královéhradeckém kraji má
zelenou
Od 12. května 2014 budou moci obyvatelé Královéhradeckého kraje
začít podávat žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci...

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal s hejtmanem
Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem dohodu o spolupráci v rámci tzv.
kotlíkové dotace. Žádosti o příspěvek na výměnu starých kotlů začne krajský
úřad přijímat 12. května a jejich příjem skončí 11. července nebo vyčerpáním 20
milionů Kč, které jsou na program určeny.
Od 12. května 2014 budou moci obyvatelé Královéhradeckého kraje začít
podávat žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci. Podpisem dohody o spolupráci v rámci
Společného programu na podporu výměny kotlů potvrdili dnes toto rozhodnutí
ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Královéhradeckého kraje
Lubomír Franc a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

"Kotlíkové dotace se osvědčily jako velmi úspěšný program, třeba
v Moravskoslezském kraji se od roku 2012 podařilo vyměnit na 4 500 starých
kotlů za 220 milionů Kč. Stále jich je ale potřeba vyměnit ještě tisíce. Na
znečištění ovzduší se podílejí minimálně stejnou měrou jako průmysl nebo
doprava. Jsem proto rád, že se nám podařilo najít další peníze a zajistit
pokračování programu na výměnu starých kotlů teď i v Královéhradeckém
kraji," prozradil ministr Brabec.

Podporu na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nové účinné nízko emisní zdroje tepla poskytuje Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s jednotlivými kraji od roku 2012. Po
Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji se do úspěšného programu
zapojí i Královéhradecký kraj. Ten se na společné výzvě podílí nejen 10 miliony
Kč z celkem alokovaných 20 milionů, ale také administrací žádostí. Ty mohou
zájemci o dotaci podávat v písemné podobě na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje. O vyřizování žádostí se pak kraj rovným dílem podělí se
Státním fondem životního prostředí.
Do zahájení příjmu žádostí na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje zbývají
necelé dva týdny. Zájemci o dotaci je mohou využít na prostudování dokumentů,
které jsou potřeba k přidělení dotace.
"Výzvu na kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji otevíráme 12.
května. Chtěl bych upozornit všechny potenciální žadatele, že realizace
výměny, včetně odpojení stávajícího kotle, nesmí proběhnout před
tímto termínem," doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr
Valdman.
Výzva pro Královéhradecký kraj je ve Společném programu na výměnu kotlů
už šestá v pořadí, pátá výzva bude pro Ústecký kraj a připravuje se k vyhlášení.

PROGRAM DEVÁTÉHO FESTIVALOVÉHO ROČNÍKU
28. června 2014
Broumov, kostel sv. Vojtěcha
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Dirigent: Tomáš Brauner
Hoboj: Liběna Sequardtová
5. července 2014
Šonov, kostel sv. Markéty
Cappella Mariana (stará hudba)
Umělecký vedoucí: Vojtěch Semerád
12. července 2014
Vižňov, kostel sv. Anny
Petr Špaček, violoncello
Miroslav Sekera, klavír
19. července 2014
Heřmánkovice, kostel Všech svatých
České trio
Dana Vlachová, housle
Miroslav Petráš, violoncello
Milan Langer, klavír
26. července 2014
Otovice, kostel sv. Barbory
Karel Vrtiška, klavír
2. srpna 2014
Adršpach, kostel Nejsvětější trojice
Lucie Silkenová, soprán
Markéta Janoušková, housle
Miroslav Sekera, klavír
Ondřej Kepka, mluvené slovo
9. srpna 2014
Božanov, kostem sv. Máří Magdaleny
Kateřina Englichová, harfa
16. srpna 2014
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
Stamicovo kvarteto
František Malý, klavír
23. srpna 2014
Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina
TRIO Martinů
Petr Jiříkovský, klavír
30. srpna 2014
Vernéřovice, kostel sv. Michaela
Pavel Šporcl, housle
Petr Jiříkovský, klavír
Začátek festivalových koncertů 18:00.
DOPROVODNÝ PROGRAM
HUDEBNÍ DÍLNA, lektor Lumír Hrma, termín: 19. července 2014, místo: VEBA Broumov, výstava
Play
Dramaturg festivalu: Tereza Kramplová
Výkonné řízení festivalu: Marcela Lilingová, kontakt: marcela.lilingová@broumovsko.cz, tel.:
+420 731 610 652
Změna programu vyhrazena

