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

* Děkuji za milou návštěvu, dárkový balíček a přání k narozeninám.
Jaroslav Švenka

* Děkuji za přání k narozeninám a dárkový balíček.
Josef Nýč

*

Děkuji OÚ za příjemnou návštěvu a krásný dárkový balíček
k narozeninám.
Emil Branda

8. a 9. 9. 2014 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že
dne 8.9.2014+9.9.2014 (tam, kde se sváží
SKO v úterý) pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
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 16.
9. 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

16. 9. 2014 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 16. 9. 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 16.9.2014 Hejtmánkovice

Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
Sběrný dvůr – u váhy
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
Sběrný dvůr – u kovárny
Sběrný dvůr – u mostu

15:30 – 15:40
15:45 – 15:50
15:55 – 16:05
16:10 – 16:15
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

TJ Sokol Hejtmánkovice – O pohár
starosty
Dne 9. 8. uspořádal Sokol Hejtmánkovice
tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce
Hejtmánkovice. V letošním roce za účasti TJ
Lokomotiva Meziměstí, TJ Slovan Broumov „B“, TJ Sokol Otovice a
domácí TJ Sokol Hejtmánkovice.
V 8:45 proběhlo losování, kdy se utkaly Hejtmánkovice s Broumovem
„B“ a Lokomotiva Meziměstí s Otovicemi. Vítězové šli do finále a
poražení hráli o 3 místo.
Prvním utkání mezi Hejtmánkovicemi a Broumovem bylo celkem
vyrovnané, kdy Hejtmánkovice nedokázali, udržet hubené vítězství 1:0 a
utkání skončilo remízou 1:1. O postupujícím tedy musely rozhodnout
penalty, kde domácí hráči nezaváhali ani jednou a v bráně byl 2x úspěšný
Míra Remeš junior a tak Hejtmánkovice postoupili do finále v poměru 5:3.
Ve druhém utkání mezi Meziměstím a Otovicemi měli z počátku navrch
favorizovaní fotbalisté Meziměstí a v poločase vedli, zaslouženě 2:0 po
přestávce se celek z Otovic osmělil a byl Meziměstí více než vyrovnaným
soupeřem a zle mu zatápěl, ale Meziměstí nakonec vítězství udrželo
v poměru 4:2 a stalo se tak druhým finalistou.
V utkání o třetí místo se zrodilo velké překvapení, kdy jasný favorit
Slovan Broumov „B“ podlehl a dá se říci až ostudným výsledkem Sokolu
Otovice 0:8.
Ve finále se utkali tradiční rivalové Hejtmánkovice a Meziměstí a
očekával se vyrovnaný zápas. Tyto prognózy vzaly za své již po 15
minutách, kdy domácí na svého soupeře vlétli jako uragán a nasázeli mu 3
branky. Po této smršti se hra uklidnila a Hejtmánkovičtí si svůj třígólový
náskok pohlídali až do konce a nakonec zvítězili v tomto utkání 4:1. A i
díky tomuto výsledku vyhráli i celý turnaj.

Poděkování patří všem aktérům za předvedené výkony, ale i pořadatelům
za skvělou organizaci. Dále také patří velký díky OÚ Hejtmánkovice a
panu starostovi.
Trenér domácích Miroslav Harasevič po turnaji řekl: „Tento turnaj byl
velmi kvalitní přípravou na novou soutěž, kde budeme obhajovat loňské
druhé místo. První místo bereme s rezervou, neradi bychom usnuli na
vavřínech. Již se musíme soustředit na první utkání, které nás čeká příští
týden na horké půdě ve Velichovkách. Rádi bychom novou sezonu
odstartovali vítězstvím a navázali tak na úspěchy z jarní části“.

OBEC SOVĚTICE a HORNÍ ČERNŮTKY 23. 8. 2014
Slavnostní předání cen krajského kola soutěže a udělení titulu
Vesnice Královéhradeckého kraje

ZLATOU STUHU získala obec Sovětice (HK) a ke Zlaté stuze obdrží
odměnu ve výši 1,0 mil. Kč. Zároveň postupuje do celostátního kola. Obec
získala nejvyšší ocenění za nejlepší a vyváženou prezentaci ve všech
posuzovaných oblastech života na venkově. Za zachování původního rázu
vesnice. Za udržování, obnovování a vznik nových tradic. Za místní
zemědělskou činnost, chov koní. Za aktivity místních občanů, práci s
mládeží především v oblasti Sboru dobrovolných hasičů. Za podporu
cestovního ruchu, přípravu koncepčních dokumentů a nových záměrů.
MODROU STUHU za společenský život s odměnou 600 tis. Kč obdržela
obec Hejtmánkovice (NA).
BÍLOU STUHU za činnost mládeže s odměnou 600 tis. Kč obdržela obec
Třebnouševes (JC).
ZELENOU STUHU za péči o zeleň a životní prostředí s odměnou 400
tis. Kč obdržela obec Kovač (JC).
ORANŽOVOU STUHU za spolupráci obce a zemědělského subjektu s
odměnou 600 tis. Kč obec Bystřice (JC).

Stavební činnost obce se od 1. září rozproudí naplno.


Střecha budovy naší mateřské školy byla ve velmi špatném technickém stavu,
celkově budova potřebovala důkladnou údržbu. Proto byla vypracována
projektová dokumentace na výměnu střechy, výměnu oken a zateplení
obvodového pláště. Bylo vydáno stavební povolení a začalo hledání vhodných
dotačních titulů, ze kterých by bylo možno čerpat a tím ulevit obecnímu
rozpočtu. Pro dotační titul Nová zelená úsporám bylo nutno dopracovat Průkaz
energetické náročnosti budovy (PENB), na jehož základě nám bylo nejdříve
přislíbeno poskytnutí 90% příspěvku a minulý měsíc skutečně přiděleno. Tato
dotace se však nedá použít na novou konstrukci střechy, takže jsme hledali další
možnosti. Podařilo se získat dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 400.000,- Kč. V době získání krajské dotace jsme ještě neznali rozhodnutí o Zelené
úsporám, proto jsme se rozhodli realizovat výměnu střechy v předstihu v
prázdninových měsících. Ve výběrovém řízení byla vybrána místní firma
Broumstav s.r.o., s níž byla uzavřena smlouva o dílo ve výši 921.312,-- Kč. Dílo

bylo dne 25. srpna 2014 od dodavatele převzato.

Po oznámení o poskytnutí dotace z Nové zelené úsporám bylo urychleně
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele zateplení a výměnu oken. V něm byl
nejúspěšnější Radek Myška - stavební

firma, Teplice nad Metují, která

nabídla 1 500 071 Kč vč. DPH a s níž bychom měli podepsat smlouvu v pondělí
1. září 2014. Předpokládaný termín dokončení je 15. listopad letošního
roku.

Takže bychom měli mít mateřskou školu na dlouhou dobu zase v

pořádku a bude možno se zamýšlet nad dalším rozvojem jejích vnitřních prostor.


Další velkou investiční akcí, kterou jsme se rozhodli provést, je obnova
komunikace pod Archlebovými, takže mezi domy paní Dolinkové a
Beranových. Akce je dlouhodobě naplánovaná, po územním rozhodnutí bylo již
vloni vydáno i stavební povolení. Cesta bude s asfaltovým povrchem a s novým

stožárovým veřejným osvětlením. Bude tedy provedeno propojení dvou
zpevněných částí Zaďáku. Cesta je určena pro chodce, cyklisty i bruslaře,
motorovým vozidlům bude vjezd zakázán dopravní značkou a znemožněn
přesahovým zábradlím.
Bylo vypsáno výběrové řízení, z něhož minulý týden vzešel jako zhotovitel
firma SVOBODA a.s Meziměstí, která nabídla cenu 1 597 031 Kč včetně
DPH. Jsme těsně před podpisem smlouvy, termín

dokončení

je

opět

15.

listopad 2014. Samozřejmě i zde krátkodobě nastane pohyb těžké techniky,
který bude vyžadovat trochu vaší tolerance. Tímto bude dokončeno zprůjezdnění
a zprůchodnění téměř celé

obce

mělo výrazně snížit riziko kolize

chodců a cyklistů s motorovými vozidly. Přál

bych si, abyste

mimo hlavní

silnici,

což

by

obnovené úseky zadní cesty co nejvíce využívali a měli z

nich radost.


Dále máme zpracovaný projekt na nové veřejné osvětlení, na nějž máme vydané
územní rozhodnutí bez nutnosti stavebního povolení. Realizace je však závislá
na získání dotace, kde stejně jako u jiných projektů bude nutná spoluúčast obce.
Věřím, že se časem podaří na tento potřebný projekt dotaci získat a uděláme
další krok pro bezpečný pohyb chodců v nočních hodinách.



V současnosti připomínkujeme projekt pro územní rozhodnutí a stavební
povolení pro autobusovou zastávku u Hajpišlových, kde je naším záměrem
zbudovat širší chodník v potřebné délce jako nástupiště autobusové zastávky.
Impulzem pro tento záměr byly konstruktivní náměty občanů. Součástí projektu
je i obrubník podél silnice, aby voda z polí, která se prožene dvorem
Krejsových, neohrožovala domky Kavkových, Hamplových a Hajpišlových.
Obec děkuje manželům Hajpišlovým za jejich vstřícný přístup.
Místostarosta obce
Jiří Rak

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.08/14/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

25. 8. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:09 do 18:30 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef,
Rak Jiří, Seidlová Dana, Hrdá Petra, Leier Jiří,
Sluka Vlastimil
Mgr. Bašová Kamila, Baše Jan, MUDr. Stříbrná
Radka
JUDr. Vít Šulc, Josef Schovánek, Ing. Jaroslav
Bitnar

1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:09 hodin starostou obce
panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 07/14/Z07 ze dne 28. 7. 2014.
4) Projednání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti MŠ
v Hejtmánkovicích-stavební práce“-výběr dodavatele stavebních prací.
5) Projednání veřejné zakázky „Obnova místní komunikace-stavební práce“(zadní
cesta od Archlebových po Beranovi)-výběr dodavatele.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili program jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Josef Pol.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 07/14/Z07 ze dne 28.7.2014.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 07/14/Z07 ze dne 28.7.2014.
4. V pátek 22. srpna 2014 zasedala hodnotitelská komise pro dodavatele veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích – stavební práce“. Komise
zasedala ve složení: předseda komise Jiří Rak, místopředseda komise Václav Harasevič,
člen komise Ing. Jan Brouček. Komisi byly předloženy k posouzení 3 nabídky, z kterých
komise doporučila k dalšímu posouzení:

1. nabídka DELTA Velké Poříčí s.r.o., Velké Poříčí
2. nabídka Radek Myška-stavební firma, Teplice n. M.
3. nabídka BSS s.r.o., Broumov

1.327.252,- Kč bez DPH
1.239.728,61 Kč bez DPH
1.364.536,74 Kč bez DPH

Hodnotící komise navrhla uzavřít smlouvu a zadat realizaci zakázky uchazeči Radek
Myška – stavební firma, Teplice nad Metují.
ZO byli seznámeni s jednotlivými nabídkami a projednali doporučení výběrové komise
zadat realizaci zakázky uchazeči Radek Myška – stavební firma, Teplice nad Metují.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili zadat realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
MŠ v Hejtmánkovicích – stavební práce“ uchazeči Radek Myška – stavební firma,
Teplice nad Metují za nabízenou cenu 1.239.728,61 Kč bez DPH. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem.
5. V úterý 12. srpna 2014 zasedala hodnotitelská komise pro dodavatele veřejné zakázky
„Obnova místní komunikace – stavební práce“ (zadní cesta od Archlebových po
Beranovi). Komise zasedala ve složení: předseda komise Jiří Rak, místopředseda komise
Václav Harasevič, člen komise Ing. Jan Brouček. Komisi byly předloženy k posouzení 4
nabídky, ze kterých komise doporučila k dalšímu posouzení:
1. nabídka EUROVIA CS, a.s., Praha 1- Nové Město
2. nabídka STRABAG a.s., Praha – Smíchov
3. nabídka SMI-ČR group s.r.o., Broumov
4. nabídka SVOBODA-doprav.a inžen.stavby, a.s.,Meziměstí

1.684.346,-Kč bez DPH
1.578.131,-Kč bez DPH
1.346.268,-Kč bez DPH
1.319.861,-Kč bez DPH

Hodnotící komise navrhla uzavřít smlouvu a zadat realizaci zakázky uchazeči
SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby, a.s., Meziměstí.
ZO byli seznámeni s jednotlivými nabídkami a projednali doporučení výběrové komise
zadat realizaci zakázky uchazeči SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby, a.s.,
Meziměstí.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili zadat realizaci veřejné zakázky „Obnova místní komunikace –
stavební práce“ uchazeči SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby, a.s., Meziměstí za
nabízenou cenu 1.319.861,- Kč bez DPH. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy
s vybraným uchazečem.
6. Různé
6.1. ZO projednali záměr prodeje č. 05/2014 části pozemku p.č. 3542.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili záměr prodeje č. 05/2014 části pozemku p.č. 3542.

6.2. ZO projednali žádost o prodeji pozemku p.č. 3542/2 výměře 6558m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. Žádost podal TJ Slovan Broumov, součástí žádosti je zpracovaný
geometrický plán. TJ Slovan Broumov nabízí za pozemek o výměře 6558m2 350.000,Kč. (TJ Slovan Broumov chce na daném pozemku vystavět fotbalové hřiště s povrchem z
umělé trávy).
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili prodej pozemku p.p.č. 3542/2 o výměře 6558m 2 v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví TJ Slovan Broumov, za sjednanou cenu
53,36 Kč/m2 tj. za celkovou kupní cenu 350.000,-Kč s tím, že náklady na vklad práva do
KN ve výši 1000,- Kč uhradí kupující.
6.3. ZO projednali žádost podanou Broumovským gruntem s.r.o., na umístění 3 ks
billboardů na obecních pozemcích p.č. 3416, 3447, 274.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili umístění 3 ks billboardů na obecních pozemcích p.č. 3416, 3447,
274 firmou Broumovský grunt s.r.o., Broumov.
6.4. Manželé Bitvarovi, jsou vlastníci pozemků v obci Hejtmánkovice. Pozemky jsou
vedeny v územním plánu obce, jako trvalý travní porost, vlastníci navrhují změnu
územního plánu, důvodem je záměr výstavby rodinných domů.
ZO vzali na vědomí.
6.5. ZO projednali návrh RDA Rychnov n. Kněžnou na vypracování monitorovacích
zpráv na získanou dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
v Hejtmánkovicích-stavební práce“ po dobu 5 let / 50.000,- Kč (10.000,-Kč / rok).
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili, že RDA Rychnov n. Kněžnou zajistí monitorovací zprávy na
získanou dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
v Hejtmánkovicích-stavební práce“ po dobu 5 let / 50.000,- Kč (10.000,-Kč / rok).
6.6. ZO projednali Obecně závaznou vyhlášku obce Hejtmánkovice č. 1/2014, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy. Na základě uzavřené dohody
obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce
Hejtmánkovice částí školského obvodu Základní školy, Meziměstí, okres Náchod zřízené
městem Meziměstí.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili Obecně závaznou vyhlášku obce Hejtmánkovice č. 1/2014,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
6.7. ZO projednali rozpočtové opatření č. 7 k 31.8.2014 viz. příloha.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili rozpočtové opatření č. 7 k 31.8.2014 viz. příloha.

6.8. ZO projednali záměr prodeje pozemku p.č. 3473 o rozloze 5278 m 2 (pozemek se
nachází u Šléglu).
PRO: 5
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 1
Při hlasování ZO nepřijali usnesení.
7. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30 hodin.

