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Martincová Věra
Braha Jiří
Šrejberová Jarmila
Herzán Václav

Bogach Petro
Letzel Kristian
Hladíková Miluše
Pohlová Jiřina

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

Děkuji všem členům SDH za dárkový balíček, přání a milou návštěvu
k narozeninám. S pozdravem a přáním všeho dobrého celému SDH.
Ludmila Ottová
Děkuji za dárek a přání k mým narozeninám.

Jana Škvrňová

Děkuji OÚ za balíček k mým narozeninám. Je dobře, že se nezapomíná na starší
občany. Vřelé díky, také ženám, které ve svém volném čase tuto pěknou činnost
provádějí. Je to dobrá věc a za to ještě jednou děkuji.
Sokolová Maria

Vážení občané,
ukončujeme sběr víček z PET lahví pro Martina Rozuma.
Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste se zapojili do akce
„víčka pro Martina“ a tím pomohli Martinovi a jeho rodině
navýšit finanční prostředky na nákup speciálních pomůcek.
Starosta

Vážení občané,
naše obec získala významné ocenění v soutěži „Vesnice roku 2014“.
Letošní rok byl pro naši obec velice úspěšný. V soutěži „Vesnice roku
2014“ byla naši obci udělena modrá stuha za společenský život, s tímto
oceněním souvisí pro obec finanční odměna ve výši 600.000,- Kč.
Tímto mi dovolte poděkovat týmu, který se podílel na zpracování
podkladů do soutěže a všem občanům a spolkům, kteří zvelebují a
zviditelňují naši krásnou obec.
Starosta
Charakteristika soutěže:
Vesnice roku je soutěž, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství ČR, a to v rámci Programu obnovy venkova,
spolu vyhlašovateli je řada dalších institucí a spolků. První ročník se uskutečnil v roce 1995. Cílem soutěže
Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova.
V letošním ročníku se do soutěže Vesnice roku 2014 v Královéhradeckém kraji přihlásilo 33 obcí. Slavnostní
vyhlášení a předání jednotlivých ocenění se bude konat ve vítězné obci Sovětice dne 23. 8. 2014 v 10,00 hodin.

5. ročník Malého letního dovádění
Pátý ročník letní každoročně pořádané sportovně – kulturní akce se letos konal v sobotu
21. června 2013 od 13,00 hodin na hřišti v Heřmánkovicích. Letošním pořadatelem byl,
jako každoročně, loňský vítěz. Akce se jako každoročně konala ve znamení dne plného
her, legrace, zábavy, dobrého jídla, koncertů hudebních skupin a atrakcí pro nejmenší.
Letos poprvé se klání zúčastnilo i družstvo sousedního Dobrovolného svazku obcí
Policka.Celý den se nesl ve znamení olympijských her. Na počátku družstva složená ze
zástupců jednotlivých obcí nastoupila v uvítacím ceremoniálu, při kterém byl zapálen
oheň her Malého letního dovádění. Po uvítání všech zúčastněných hejtmanem
Královéhradeckého kraje Bc. Lubošem Francem, starostkou pořadatelské obce
Heřmánkovice Mgr. Ludmilou Jansovou a předsedou DSO Broumovsko Karlem
Rejchrtem byly zahájeny soutěže v netradičních disciplínách – pásový dopravník
s lidským pohonem, přetahování lana s pružinou, hod na cíl, dopravování míčku
rozkládacími tubusy do cíle, přiřazování názvů fotografiím pískovcových útvarů
z Teplických a Adršpašských skal, poznávání topografických značek. Zápolení

od počátku doprovázel soutěživý duch, týmy bojovaly ze všech sil a byly povzbuzovány
zástupci obcí, návštěvníky a rodinnými příslušníky. Po ukončení veškerých soutěží se
družstva opět sešla při slavnostním nástupu a starostka pořadatelské obce Heřmánkovice
Mgr. Ludmila Jansová společně s předsedou DSO Broumovsko Karlem Rejchrtem, všem
soutěžícím poděkovali za maximální nasazení v soutěžích a fair play hru.Na závěr se
konal koncert známé country skupiny Rangers, hrálo se k tanci a byl ohňostroj.

Obec Hejtmánkovice
vybojovala 3. místo
Složení hejtmánkovického
týmu:
Marie Krátká, Dana Seidlová,
Lucie Hitschfelová, Jiří Leier,
Miroslav Remeš, Josef Pol,
Vojtěch Pol, Petra Seidlová

Lavička u Cejnarů (odbočka na zadní cestu)
Obec upravila prostor pod a kolem lavičky dlažbou. Za lavičkou byly
vytvořeny pískovcové ostrůvky, které jsou osázeny trvalkami a letničkami,
které za nějaký čas vytvoří příjemnou zeleň, která, jak doufáme, bude
vybízet nejen naše občany k příjemnému posezení.

TJ SOKOL HEJTMÁNKOVICE
ZHODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZONY 2013-2014
Vážení občané,
rád bych Vás seznámil s výsledky a umístěním našeho fotbalového družstva mužů v
Okresním přeboru 2013-2014.
Podzimní část sezony se nám jak herně tak výsledkově vydařila a se ziskem 33 bodů jsme
byli na 2. místě jen o skóre. Tyto výsledky byly pro náš tým zavazující, ale také
motivující do dalšího tréninku. Naším cílem bylo pokusit se šlapat Jaroměři B až do
samotného závěru soutěže na paty a tím jim znepříjemnit postup do 1. B třídy. Od toho se
také odvíjela zimní příprava, která byla náročná, ale jak se později ukázalo, tato dřina
nesla své ovoce. Všichni hráči zaslouží velkou pochvalu za přístup k tréninku a plnění
tréninkových dávek i v ne příliš oblíbené zimní přípravě. Trénovalo se 3x týdně, 2x do
týdne se chodilo běhat a 1x týdně jsme trénovali na UT v Otovicích. V zimní přestávce
jsme odehráli jedno přípravné utkání s týmem z 1. A třídy a to s Policí nad Metují „A“ a
ze hřiště jsme nakonec odešli poraženi 2:0. Již toto utkání naznačilo, že tým by mohl být
velice dobře připraven na náročné boje v jarní části. Kádr se nám přes zimu podařilo ještě
posílit o zkušeného obránce Jana Strelce a tak jsme byli soupeři pasováni na černého
koně soutěže.
Naší malou nevýhodou byl fakt, že z 15 utkání jsme měli jet 9 x na půdu soupeře a jen 6
x hrát na domácím hřišti. A ani los nám příliš nepřál, kdy nás hned v prvním kole čekal
velmi těžký a nepříjemný soupeř České Skalice, který ještě v loňském roce hrál Krajský
přebor. K tomuto utkání jsme již neodjížděli kompletní, neboť se zranila opora zadních
řad z podzimní části a to Martin Záleský jak se později ukázalo, nebylo to bohužel jediné
vážné zranění, které potkalo náš tým. Utkání v České Skalici jsme nakonec zremizovali, i
když jsme po velmi přísné penaltě prohrávali 1:0 a utkání dohrávali po přísném vyloučení
O. Jirmana o 10 mužích. V tomto utkání se ukázala vnitřní síla týmu, který to nezabalil a
i v 10 hráčích utkání vyrovnal a při troše štěstí mohl i vyhrát. Další utkání nás čekalo opět
na půdě soupeře a to o záchranu hrající Teplice nad Metují kde jsme po velmi dobrém a
taktickém výkonu zvítězili 3:1. V našem prvním jarním domácím utkání jsme přivítali
v derby Loko Meziměstí, které si na náš tým brousilo zuby a chtělo nám oplatit podzimní
porážku ze svého hřiště. Odveta se nekonala a naopak Meziměstí odjelo z našeho hřiště
s debaklem 5:0 a to pro něj ještě tento výsledek byl milosrdný, neboť jsme neproměnili
řadu dalších šancí. Po tomto výborném výsledku a vstupu do jarní části jsme zajížděli
k jednomu z klíčových utkání jara a to na půdu třetího týmu tabulky SK Babí. Na Babí
jsme odehráli velmi povedené utkání a díky krásné ráně z 20 metrů od Čendy Strelce
jsme zvítězili 1:0. Další utkání jsme zajížděli na půdu do Dolan kam jsme odjížděli
s obavami, neboť jsme měli informace, že Dolany hrají hodně důrazně a někdy až za
hranicí pravidel. Bohužel naše obavy se vyplnily a v Dolanech jsme přišli o další pilíře

z obrany a to o Strelce s Čepelkou. Nakonec jsme toto utkání museli vytrpět a podařilo se
nám u bojovat i proti rozhodčím remízu 2:2. Další utkání na domácí půdě a další derby a
to se Slovanem Broumov „B“, který přijel ve velmi silné sestavě a chtěl nám vrátit
podzimní porážku z vlastního hřiště. Díky velmi dobrému a týmovému výkonu za
podpory skvělých fanoušků jsme Broumov porazili 3:1. Toto utkání psychicky neunesl
vedoucí družstva Broumova p. Kuchta a místo gratulace k vítězství pronesl větu: „Proti
silovému antifotbalu domácích jsme nebyli schopni nic vymyslet, takže jsme
prohráli asi zaslouženě“.
K dalšímu utkání jsme jeli na půdu Červeného Kostelce „B“, který během jara doma
nebyl poražen. K utkání jsme vlivem zranění a pracovních povinností odjelo pouze ve 12
lidech na střídačce s náhradním brankářem. V prvním poločase byl Kostelec lepším
týmem a zaslouženě vedl 2:0. Do druhého poločasu jsme přeskupili řady a na hřiště
nastoupilo jiné mužstvo Hejtmánkovic a po skvělém výkonu utkání otočilo ve svůj
prospěch na 3:2. Ani v tomto utkání se nám nevyhnulo zranění a přišli jsme o dalšího
hráče a to Jirku Jirmana.
V dalším domácím utkání jsme přivítali soupeře z Mezilesí. V prvním poločase se hrálo
vyrovnané utkání a soupeř pořádně „kousal“ několikrát musel předvést své brankařské
umění nestárnoucí Míra „Tlemenec“ Remeš. Ve druhém poločase jsme soupeře už do
žádné šance nepustili a nakonec ho porazili rozdílem pěti branek a to 5:0. V dalším utkání
jsme zajížděli na půdu beznadějně posledního Stárkova a v pohodovém tempu zvítězili
4:1. V tomto utkání se „předvedl“ rozhodčí Gieci, který k údivu všech přítomných
naprosto nepochopitelně vyloučil našeho stopera Vencu Haraseviče a tím oslabil náš tým
do dalšího velmi důležitého utkání ve Velké Jesenici. V dalším týdnu jsme měli
neplánované volno neboť naše hřiště se změnilo díky dešťům v jeden velký rybník a tak
nás čekal nepříjemný týden, neboť v 7 dnech nás čekala 3 utkání prvním soupeřem byla
nebezpečná Velká Jesenice. K tomuto utkání jsme zajížděli s torzem hráčů a nakonec
uhráli velmi slušný výsledek 1:1. V následujícím utkání jsme na domácím hřišti přivítali
jednoho z našich podzimních přemožitelů a to Velké Poříčí „A“. Po velmi dobrém
výkonu jsme zvítězili 2:0 a dostali se do čela tabulky OP o 2 body před Jaroměř!! Hned
za dva dny jsme přivítali opět na svém hřišti Polici nad Metují „B“ a tomuto soupeři jsme
nedali žádnou šanci a porazili jsme ho 4:1. K dalšímu utkání jsme zajížděli ve šlágru kola
na horkou půdu do Jaroměře, kde jsme si to měli rozdat o první místo v tabulce s místním
„B“. Na toto utkání s námi odjel celý autobus hejtmánkovických fanoušků, kteří po celé
utkání neúnavně povzbuzovali a vytvářeli vynikající atmosféru, které náš tým vybičovala
k heroickému výkonu. Jaroměř využila několika hráčů A-mužstva z Krajského přeboru,
ale rozdíl 3 tříd nebyl na hřišti vůbec znát. Hejtmánkovice drželi s Jaroměří krok a
v prvním poločase byli lepším mužstvem, bohužel se ani jedna z dobrých příležitostí
nepodařila využít a tak přišel v poslední minutě prvního poločasu trest v podobě vedoucí
branky Jaroměře. To, ale nebylo vše, mladý rozhodčí Šedivý asi pod dojmem, že není
v utkání moc vidět se chtěl předvést a uděluje po odpískání prvního poločasu a nátlaku
domácích hráčů druhou žlutou kartu a tudíž červenou našemu stoperovi Vencovi
Harasevičovi. V poločase jsme si řekli, že se pokusíme s utkáním ještě něco udělat i když
jsme věděli, že v 10 lidech a za úmorného vedra to bude velmi složité. Nicméně začátek

druhé půle nám vyšel na jedničku a po krásné ráně Jirky France vyrovnáváme na 1:1.
Poté jsme se úspěšně bránili nájezdům hráčů Jaroměře, až do smolné chvilky kdy jsme
obdrželi branku přímo z rohu, ale ani tento moment nás nepoložil a za 2 minuty bylo opět
vyrovnáno. Když už to vypadalo, že Jaroměři docházejí jak fyzické tak i morální síly a
nevěděli jak na nás vyzrát tak si vzal opět slovo hlavní rozhodčí Šediví a opět nesmyslně
nám vyloučil druhého stopera Tomáše GaGa. Po tomto vyloučení jsme se srdnatě bránili,
až do poslední 94 minuty kdy se podařilo Jaroměři vstřelit vítězný gól. Utkání mělo
výbornou úroveň a velký dík patří především našim fanouškům, bez kterých bychom toto
utkání takto neodehráli. V posledním utkání sezony jsme na domácím hřišti přivítali
Velichovky a do tohoto utkání jsme nastoupili pouze v 10 hráčích a to ještě s náhradním
brankářem v poli neboť jsme měli mužstvo zdecimováno zraněními a také hráči
vyloučeni v Jaroměři nemohli nastoupit. Nakonec jsme po dobrém a bojovném výkonu
zvítězili 3:0 .
V jarní části soutěže jsme získali 36 bodů a v 15 utkání byli pouze 1 poraženi. Z vlastního
hřiště jsme udělali nedobytnou tvrz a neztratili ani 1 bod při skóre 23:3
V celkové tabulce jsme se umístili na vynikajícím 2. místě se ziskem 69 bodů a skóre
81:31 což je historický úspěch hejtmánkovické kopané.
V tabulce domácích zápasů byl náš tým vůbec nejlepší v soutěži. Z možných 45 bodů
získal 40 při skóre 51:9.
Náš tým drží ještě jeden primát v soutěži a to v obdržených branách. Ze všech 16 týmů
obdržel nejméně branek a to v 30 utkáních jsme inkasovali pouze 31 což je průměr
obdržené 1 branky na zápas, což svědčí o dobré defenzivě celého týmu a ta zaslouží
velkou pochvalu.
Nejpilnějšími střelci branek byli: Miroslav Harasevič 22, Karel Šprinc 13, Holub Jiří a
Ondřej Jirman 8
Velký dík patří všem hráčům, kteří velmi úspěšně reprezentovali naší obec!!!!!
Velké poděkování patří také fanouškům, kteří nás po celou sezonu mohutně
podporovali a vytvářeli skvělou atmosféru. Již nyní se těšíme na novou sezonu a
pevně věřím, že bude minimálně tak povedená jako ta letoší.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Trenér Miroslav Harasevič

TABULKA CELKEM

Rk.

Tým

Záp

+

0

1.

FK Jaroměř B

30

22

4 4 120: 43

70

( 25)

2.

S.Hejtmánkovice

30

21

6 3

81: 31

69

( 24)

3.

SK Babí

30

21

1 8

86: 45

64

( 19)

4.

Loko Meziměstí

30

17

3 10 89: 61

54

( 9)

5.

TJ Č.Kostelec B

30

15

5 10 90: 51

50

( 5)

6.

S. Police n.M B

30

15

4 11 61: 74

49

( 4)

7.

TJ V.Poříčí A

30

14

5 11 76: 58

47

( 2)

8.

S.V.Jesenice

30

13

7 10 63: 47

46

( 1)

9.

J.Č.Skalice

30

12

8 10 76: 71

44

( -1)

10.

TJ Velichovky

30

11

9 10 63: 57

42

( -3)

11.

Sl. Broumov B

30

11

8 11 73: 71

41

( -4)

12.

S.Mezilesí

30

9

6 15 71: 97

33

(-12)

13.

Sl.Teplice n.M.

30

8

4 18 50: 85

28

(-17)

14.

TJ Dolany

30

5

6 19 41: 78

21

(-24)

15.

S.Heřmánkovice

30

3

3 24 46:140

12

(-33)

16.

S.Stárkov

30

2

3 25 31:108

9

(-36)

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

TABULKA DOMA

Rk.

Tým

Záp +

0

-

Skóre Body

1.

S.Hejtmánkovice

15 13

1

1

51: 9

40

2.

FK Jaroměř B

15 12

2

1

68: 19

38

3.

SK Babí

15 10

1

4

44: 24

31

4.

Loko Meziměstí

15 10

1

4

52: 32

31

5.

TJ Velichovky

15

9

3

3

37: 19

30

6.

TJ Č.Kostelec B

15

9

1

5

51: 22

28

7.

J.Č.Skalice

15

8

2

5

38: 30

26

8.

TJ V.Poříčí A

15

7

3

5

30: 30

24

9.

S.V.Jesenice

15

7

3

5

34: 20

24

10.

S. Police n.M B

15

7

3

5

34: 41

24

11.

Sl. Broumov B

15

6

5

4

39: 28

23

12.

S.Mezilesí

15

4

5

6

36: 40

17

13.

Sl.Teplice n.M.

15

4

2

9

27: 43

14

14.

TJ Dolany

15

2

5

8

23: 36

11

15.

S.Heřmánkovice

15

1

3

11

31: 69

6

16.

S.Stárkov

15

1

1

13

16: 44

4

TABULKA VENKU

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body

1.

SK Babí

15

11

0

4

42: 21

33

2.

FK Jaroměř B

15

10

2

3

52: 24

32

3.

S.Hejtmánkovice

15

8

5

2

30: 22

29

4.

S. Police n.M B

15

8

1

6

27: 33

25

5.

Loko Meziměstí

15

7

2

6

37: 29

23

6.

TJ V.Poříčí A

15

7

2

6

46: 28

23

7.

TJ Č.Kostelec B

15

6

4

5

39: 29

22

8.

S.V.Jesenice

15

6

4

5

29: 27

22

9.

J.Č.Skalice

15

4

6

5

38: 41

18

10.

Sl. Broumov B

15

5

3

7

34: 43

18

11.

S.Mezilesí

15

5

1

9

35: 57

16

12.

Sl.Teplice n.M.

15

4

2

9

23: 42

14

13.

TJ Velichovky

15

2

6

7

26: 38

12

14.

TJ Dolany

15

3

1

11

18: 42

10

15.

S.Heřmánkovice

15

2

0

13

15: 71

6

16.

S.Stárkov

15

1

2

12

15: 64

5

„HLÍNA Cup“
V sobotu 24.5.2014 se tenisový kurt v Hejtmánkovicích stal dějištěm 1.
nohejbalového turnaje neregistrovaných trojic „HLÍNA Cup“. Turnaje se
zúčastnilo celkem 10 týmů, které od nohejbalového klání neodradilo ani
nepříznivé počasí, kvůli kterému musel být celý turnaj nakonec ukončen dříve.
První místo obsadil „PIŠTA TEAM“ ve složení Pavel Fišer, Pavel Holman a
Radek Holman. Na druhém místě se umístili „LIŠÁCI“ Jan Valášek, Josef Ptáček
a Michal Vencl. A třetí místo vybojoval tým „JJJ“ ve složení Petr Janata, Josef
Novák a Miroslav Vtípil. Všechny nohejbalové týmy kromě cen obdržely i
speciální hliněný pohár, podle něhož nese tato akce svůj název. Tímto děkujeme
všem sponzorům, kteří HLÍNA Cup podpořili, soutěžním týmům za jejich aktivní
účast, paní Marcele Jetelové za „občerstvovací zázemí“ a hlavně také TJ Sokol
Hejtmánkovice za ochotu, podporu a pomoc při přípravě této akce. Doufáme, že
se další ročník turnaje vydaří minimálně stejně tak dobře i příští rok.
Za pořadatelský tým „Nulová šance“ všem děkuje Martina Kroulová

V sobotu 21. 6. 2014 proběhl již 5. turnaj neregistrovaných
tenistů na místním tenisovém kurtu.
Z vylosovaných pěti dvojic se nejlépe umístili:
Na 3. místě Vévoda Jiří / Palla Petr
Na 2. místě Vévoda Zdeněk / Jirman Ondřej
Na 1. místě Harasevič Miroslav / Sluka Vlastimil
Je třeba vyzdvihnout nejsympatičtější a nejvyrovnanější dvojici turnaje – Vendu Hladíka
a Tomíška Grohu !!! Další turnaj se bude konat po prázdninách, termín bude upřesněn
v místním zpravodaji.
Srdečně zveme diváky na další turnaj !!!
za tenisty Vlasta Sluka

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.06/14/Z06
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

23. 6. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:10 do 19:15 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef,
Sluka Vlastimil, Rak Jiří, MUDr. Stříbrná Radka,
Seidlová Dana, Hrdá Petra, Leier Jiří.
Mgr. Bašová Kamila, Baše Jan

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Vít Šulc, Miroslav Harasevič
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 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. 05/14/Z05 ze dne 26. 5. 2014.
4) Projednání rozpočtového opatření č. 6. K 30. 6. 2014.
5) Projednání schválení Účetní závěrky za rok 2013 Obce Hejtmánkovice.
6) Projednání schválení Závěrečného účtu Obce Hejtmánkovice za rok 2013.
7) Projednání akce rekonstrukce střechy MŠ v Hejtmánkovicích.
8) Projednání opravy autobusového nástupiště u Hajpišlů.
9) Různé.
10)
Diskuse.
11)
Závěr.
Pan starosta navrhl změnit pořadí v projednávání jednotlivých bodů. Důvodem bylo vyslechnutí
předsedy TJ Sokol Hejtmánkovice Miroslava Haraseviče.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 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: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 05/14/Z05 ze dne 26.5.2014.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis ZO č. 05/14/Z04 ze dne 26.5.2014.

9. Různé
9.1. ZO projednali finanční rozpočet na rekonstrukci sprch pro hosty v kabinách TJ Sokol
Hejtmánkovice. Rekonstrukce je vyčíslena na 18.750,- Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili, že obec uhradí rekonstrukci sprch pro hosty v kabinách TJ Sokol
Hejtmánkovice ve výši 18 750,- Kč.

9.2. ZO projednali výměnu čtyř oken na kabinách TJ Sokol. Původní dřevěná okna budou
vyměněna za plastová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili, že obec uhradí výměnu 4 oken na kabinách TJ Sokol Hejtmánkovice.
4. ZO projednali rozpočtové opatření č. 6 k 30.6.2014 viz. příloha.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 11 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 6 k 30.6.2014 viz. příloha.
5. ZO projednali schválení Účetní závěrky Obce Hejtmánkovice a Účetní závěrky MŠ za rok 2013.
(viz. webové stránky obce- úřední deska).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 9 hlasy schvalují Účetní závěrku Obce Hejtmánkovice a Účetní závěrku MŠ za rok 2013.
Projednání účetní závěrky se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
6. ZO projednali schválení celoročního hospodaření obce, Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (viz. webové stránky obce úřední
deska).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují celoročního hospodaření obce, Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Projednání závěrečného účtu se
uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
9. Různé
9.3. ZO projednali prodej stavebních parcel u MŠ, neboť od ledna 2014 se na prodej vztahuje 21%
daň. Prodej parcel bude zkonzultován s právníkem. Projednání se přesouvá na 28.7.2014.
ZO vzali na vědomí.
7. Na OÚ byli doručeny dvě cenové nabídky na rekonstrukci střechy MŠ. Nabídka ve výši
811.072,- Kč včetně DPH od pana Ladislava Oubrachta z Vernéřovic. Pan Ladislav Oubracht
nedodržel podmínky výběrového řízení, neboť nedoručil potřebné dokumenty – nabídka byla
vyřazena.
Druhá nabídka ve výši 921. 312,29 Kč včetně DPH od uchazeče Broumstav spol. s r.o., Broumov.
ZO hlasovali o přidělení zakázky spol. Broumstav s.r.o.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili, že Broumstav spol. s r.o., Broumov provede rekonstrukci střechy MŠ
v Hejtmánkovicích ve výši 921. 312,29 Kč včetně DPH. Stavební práce budou zahájeny 7.
července a dokončeny 25. srpna 2014.
8. Dne 3.6.2014 zasedala komise ve složení předseda komise Jiří Rak, Dana Seidlová člen komise a
MUDr. Radka Stříbrná člen komise. Komise byla pověřena výběrem projektanta autobusové
zastávky u Hajpišlů. Komise prostudovala tři nabídky od uchazečů:
* Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Hradec Králové nabízí 220.220,-Kč včetně DPH
* HAUCK, s.r.o., Česká Skalice nabízí 48.400,- Kč včetně DPH
* Ing. Vratislav Nývlt, Červený Kostelec nabízí 70.000,- Kč (není plátcem DPH).

Na doporučení komise ZO projednali přijmout nabídku od uchazeče HAUCK, s.r.o., Česká
Skalice, která nabízí vypracování projektové dokumentace za 48.400,- Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili nabídku od uchazeče HAUCK, s.r.o., Česká Skalice, která nabízí
vypracování projektové dokumentace na autobusovou zastávku u Hajpišlů za 48.400,- Kč včetně
DPH. Starosta byl pověřen uzavřením smlouvy.
9.4. ZO projednali nabídku od Ing. Petra Frinta z Náchoda na vypracování průkazů energetické
náročnosti budov. Jedná se o obecní objekty č.p. 118, 210, 64. Vypracování
PENB na všechny budovy nabízí zmíněná firma za 20.000,- Kč (firma není plátcem DPH).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili oslovit Projekční a poradenskou firmu, Ing. Petr Frinta, Náchod. Firma
vypracuje průkazy energetické náročnosti budov pro č.p. 118, 210, 64 za 20.000,- Kč.
9.5. ZO projednali poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu HOSPITAL BROUMOV pro rok 2014.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 zamítli poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu HOSPITAL BROUMOV pro rok 2014.
9.6. Paní Libuše Tölgová a její nezletilé děti dluží obci místní poplatek na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok
2013 ve výši 6000,- Kč včetně zvýšeného poplatku. Paní Libuše Tölgové žádá ZO o prominutí
poplatku nebo o sjednání splátkového kalendáře. ZO žádost projednali a navrhují splátkový
kalendář 500,- Kč/měsíčně.
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy odsouhlasili splátkový kalendář pro paní Libuši Tölgovou, měsíční splátka činí 500,Kč.
9.7. Pan Milan Novák dluží obci místní poplatek na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2013 ve výši 1500,- Kč.
Pan Milan Novák žádá ZO o prominutí poplatku nebo o sjednání splátkového kalendáře. ZO žádost
projednali a navrhují splátkový kalendář 500,- Kč/měsíčně.
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy odsouhlasili splátkový kalendář pro pana Milana Nováka, měsíční splátka činí 500,- Kč.
9.8. Každé dva roky je nutné zajistit monitoring obecní skládky dle provozního řádu. Obci zajišťuje
monitoring skládky společnost 2G geolog s.r.o., Ústí n. Orlicí. ZO projednali cenovou nabídku ve
výši 36 970,- Kč včetně DPH a návrh průzkumných prací od zmíněné společnosti.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili monitoring obecní skládky společností 2G geolog s.r.o., Ústí n. Orlicí za
nabídnutou cenu 36 970,- Kč včetně DPH.
9.9. ZO projednali Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy mezi městem
Broumov a obcí Hejtmánkovice. Tento bod bude znovu projednán na červencovém zasedání ZO.
Na zasedání bude pozván zástupce školského úřadu a místostarosta města Broumov.
ZO vzali na vědomí.

9.10. Součástí projektu „Regenerace zeleně v obcích DSO Broumovsko“ bude vysázení aleje k
Šolcárenskému lesu. ZO projednali úhradu 20.067,45 Kč za spoluúčast na zpracování projektové
dokumentace, žádosti a vedení výběrového řízení.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili úhradu 20.067,45 Kč za zpracování projektové dokumentace, žádosti a
vedení výběrového řízení DSO Broumov.
9.11. ZO projednali nabídku pojištění od pojišťovny D.A.S. - pojišťovna právní ochrany.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli nabídku na pojištění od pojišťovny D.A.S. - pojišťovna právní ochrany.
9.12. ZO projednali Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi obcí a akciovou společností
VAK Náchod. Předmětem smlouvy je výstavba vodovodního řadu na stav. parcelách u MŠ.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili Smlouvu o převodu a převzetí investorství a pověřili starostu jejím
podepsáním.
9.13. ZO projednali Smlouvu o zápůjčce mezi obcí a akciovou společností VAK Náchod. Finanční
částka 331.593,- Kč bude převedena z obecního účtu na účet společnosti VAK Náchod, a.s., k
vybudování inženýrských sítí – vodovodu na stav. parcelách u místní MŠ. Tato zápůjčka bude akc.
spol. VAK Náchod obci splácena po dobu 5 let.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili Smlouvu o zápůjčce mezi obcí a akciovou společností VAK Náchod. ZO
pověřili starostu podepsáním smlouvy.
9.14. Ve dnech 10 a 11. října 2014 proběhnou VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ a VOLBY
DO SENÁTU PARLAMENTU ČR.
ZO vzali na vědomí
9.15. Společnost RDA Rychnov n. Kněžnou podala nabídku na zpracování a vedení výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací na opravu zadní cesty od č.p. 166 (pí. Dolínková) po č.p. 217
(Beranovi).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili že společnost RDA Rychnov n. Kněžnou zpracuje výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací na opravu zadní cesty od č.p. 166 (pí. Dolínková) po č.p. 217
(Beranovi).
9.16. Obec Hejtmánkovice se v soutěži „Malé letní dovádění“ umístila na 3. místě.
ZO vzali na vědomí.
9.17. Na projekt „Veřejné osvětlení“ bylo vydáno územní rozhodnutí.
10. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:15 hodin.

