HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

www.hejtmankovice.cz

Maršalková Mária

Valterová Libuše

Kačírek Josef

Pavlík Rostislav

Prokeš Václav

Klicnar Miloslav

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

* Děkuji za milou návštěvu, dárkový balíček a přání k narozeninám.
Bartošová Miluše

* Děkuji za přání k narozeninám, dárkový balíček a milou návštěvu.
Pavlík Josef

* Děkuji OÚ za dárkový balíček a přání k narozeninám.
Mádr Václav

OČKOVÁNÍ PSŮ
proběhne v sobotu 25. října 2014
Očkování proběhne na těchto stanovištích:
U mostu (Pohlovi)
U kovárny
U školky
U Bůnů
Váha u bytovek
Zastávka u Kačírků
Zastávka u Dubu

v 9:00 hodin
v 9:10 hodin
v 9:20 hodin
v 9:30 hodin
v 9:40 hodin
v 9:50 hodin
v 10:00 hodin

 S sebou očkovací průkaz psa.
 Psi budou opatřeni náhubkem.
 Možnost zakoupit preparáty proti parazitům.
Cena kombinované vakcíny 350,- Kč.
Cena vakcíny pouze na vzteklinu 130,- Kč.

V sobotu 27. 09. 2014 proběhl již 3. ročník tenisového turnaje
na hřišti v Hejtmánkovicích. Tento podzimní turnaj se vydařil i ze strany
doplňování tekutin u místního kiosku, kde probíhalo průběžné osvěžování mezi
zápasy. Tentokrát páté místo obsadili A. Letzel a J. Hornych, na čtvrtém místě se
umístili Z.Vévoda a P.Palla, třetí místo vybojovali V.Sluka a R.Hurdálek, druhou
příčku pak J.Beran a Z.Žid a první místo a s ním i odměnu v podobě lahvinky
pálenky získali T.Groh a
V.Šprinc.
Všem zúčastněným patří
veliké díky a doufáme, že
se v takovéto náladě
sejdeme i při dalším
ročníku.
Srdečně zveme i všechny
ostatní
potencionální
diváky.

Vl.Sluka

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ
10. a 11. října 2014
Návštěva občanů s přenosnou volební schránkou
Žádáme občany, kteří chtějí hlasovat při komunálních volbách, které se konají v pátek
10. října a v sobotu 11. října 2014 a ze závažných zejména zdravotních důvodů se
nemohou dostavit do volební místnosti, ať tuto skutečnost nahlásí telefonicky, písemně
nebo prostřednictvím třetí osoby obecnímu úřadu. Tyto občany navštíví okrsková
volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Informace pro cizince k volbám do Zastupitelstva obce
Státní občané jiných členských států Evropské unie mají v těchto volbách, po splnění
zákonem daných podmínek, právo volit na území České republiky, Takový cizinec,
přihlášený na území naší obce k trvalému nebo přechodnému pobytu, může na
Obecním úřadě v Hejtmánkovicích požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do
Zastupitelstva obce, a to do 8. 10. 2014.

Pár odpovědí na dotazy občanů ohledně ceny vyvařovaných obědů v MŠ.
Celková cena oběda 58,- Kč.
Odběratel – důchodce platí 42,- Kč
Ostatní odběratelé platí 50,- Kč

rozdíl 16,- Kč dotuje obec.
rozdíl 8,- Kč dotuje obec.

V celkové ceně oběda jsou zahrnuty náklady na potraviny, energie, platy,… Náklady na
rozvoz obědů jsou plně hrazeny z rozpočtu obce. Pokud bychom vyhověli žadatelům a
snížili ceny obědů, rozdíl ceny by opět byl hrazen z rozpočtu obce.
Je možné si odsouhlasit bezplatné odpady, služby technikou, dříví za sníženou cenu a
jiné vymoženosti, ALE potom v obecním rozpočtu nebudou prostředky na financování
investičních, kulturních nebo sportovních akcí. Je proto nutné si stanovit priority a vědět
co chceme.
Starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.09/14/Z09
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.

15. 09. 2014
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 16:45 do 18:00 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

Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 16:45 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. 08/14/Z08 ze dne 25. 8. 2014.
4) Projednání záměru č. 06/2014 prodeje pozemků v k.ú. Hejtmánkovice.
5) Projednání záměru č. 07/2014 pronájem pozemků v k.ú. Hejtmánkovice.
6) Projednání záměru č. 08/2014 pronájem pozemků v k.ú. Hejtmánkovice.
7) Různé.
9) Diskuse.
10) 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. 08/14/Z08 ze dne 25.08.2014.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 08/14/Z08 ze dne 25.8.2014.
8. Různé
8.1. Pozemek p. č. 111/2 o výměře 212m2 v k.ú. Hejtmánkovice ve vlastnictví Havlíkové
R. a Johanidese M. Obec odkoupí daný pozemek za cenu 25,- Kč/m2.
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvaluje koupi pozemku p.p.č. 111/2 (výměra 212 m2) v k.ú. Hejtmánkovice
z vlastnictví Havlíkové Renaty, bytem Pionýrská 363, 55001 Broumov, Johanidese
Martina, bytem Zámek 2/2, 29421 Bělá pod Bezdězem do vlastnictví obce
Hejtmánkovice, za sjednanou cenu 25,-Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 5.300,- Kč
s tím, že náklady na vklad práva do KN ve výši 1.000,- Kč uhradí obec.

8.2. ZO projednali zrušení bodu 8d) zápis č. 01/13/Z01 ze dne 28. 1. 2013.
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvalují zrušení bodu 8d) zápis č. 01/13/Z01 ze dne 28. 1. 2013.
5.1. ZO projednali záměr č. 07/2014 obce Hejtmánkovice pronájem obecních pozemků.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují záměr č. 07/2014 obce Hejtmánkovice pronájem obecních
pozemků.
5.2. ZO projednali výši nájemného za ha zemědělské půdy. ZO byl podán návrh 1250,Kč + inflace za ha zemědělské půdy za jeden rok.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy odsouhlasili pronájem zemědělských pozemků za 1.250,- Kč + inflace / ha
zájemcům, kteří podali žádost a to na dobu neurčitou s 5 letou výpovědní lhůtou.
6.1. ZO projednali záměr č. 08/2014 obce Hejtmánkovice pronájem pozemků: p.p.č. 3416
o výměře 1147 m2, p.p.č. 3447 o výměře 4715 m2, p. p.č. 274 o výměře 875 m2.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují záměr č. 08/2014 obce Hejtmánkovice pronájem pozemků: p.p.č.
3416 o výměře 1147 m2, p.p.č. 3447 o výměře 4715 m2, p. p.č. 274 o výměře 875 m2.
6.2. Na pozemku p.p.č. 274 o výměře 875 m2 je umístěn Broumovským gruntem s.r.o.,
Broumov billboard, ZO projednali výši ročního nájemného za umístění billboardu. ZO
byl podán návrh na roční nájemné ve výši 500,- Kč na dobu 5 let.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují roční nájemné ve výši 500,- Kč na dobu 5 let Broumovskému
gruntu s.r.o., Broumov za umístění jednoho billboardu na pozemku p.p. č. 274 o výměře
875 m2.
8.3. ZO projednali havarijní stav komínu na č.p. 64 Šolcovna, v komínu jsou praskliny a
dochází k úniku kouře do bytové jednotky.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují opravu havarijního stavu komína na Šolcovně č.p. 64, opravu
provede Kominictví Voborník Pavel.
8.4. DSO Broumovsko má ve vlastnictví tři velkoprostorové stany a skákací hrad, ZO
projednali úhradu navýšení pojištění za daný majetek o 462,42 Kč.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují úhradu navýšení pojištění za tři velkoprostorové stany a skákací
hrad o 462,42 Kč DSO Broumovsko.
8.5. 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, tj. 9269,48 Kč.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují neinvestiční transfer na pořízení kontejnerů ve výši 9269,48 Kč,
jako spoluúčast na realizaci projektu „Navýšení kapacity kontejnerů na separovaný odpad
a kompostérů pro občany v ORP Broumov“, podpořeného z Operačního programu
Životního prostředí v rámci 58. výzvy k předkládání žádostí, číslo projektu
CZ.1.02/4.1.00/14.23672. Po uzavření výběrového řízení bude proveden doplatek za
technický dozor, zpracování projektu, podání žádosti a vedení výběrového řízení, který
bude vyčíslen pro uzavření výběrového řízení.
4.1. ZO projednali záměr č. 06/2014 obce Hejtmánkovice prodej pozemků p.p.č 3272 o
výměře 2750 m2 a p.p.č. 3274 o výměře 3194 m2.
PRO: 6
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 1
ZO 6 hlasy schválili záměr č. 06/2014 obce Hejtmánkovice prodej pozemků p.p.č 3272 o
výměře 2750 m2 a p.p.č. 3274 o výměře 3194 m2.
4.2. ZO projednali prodej pozemku p.p.č. 3274 o výměře 3194 m2 zájemci Václavovi
Harasevičovi. za 10,-Kč/m2, tj. 31.940,- Kč.
Pan V. Harasevič oznámil svoji podjatost a zdržel se hlasování.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
ZO 6 hlasy schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3274 (výměra 3194 m2) v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví Václava Haraseviče, bytem
Hejtmánkovice 78, 55001 Broumov, za sjednanou cenu 10,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní
cenu 31.940,- Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN ve výši 1.000,- Kč uhradí
kupující.
4.3. ZO projednali prodej pozemku p.p.č. 3272 o výměře 2750 m2 zájemci Václavovi
Harasevičovi, za 10,-Kč/m2, tj. 27.500,- Kč .
Pan V. Harasevič oznámil svoji podjatost a zdržel se hlasování.
PRO: 0
PROTI: 6
ZDRŽEL SE: 2
ZO 6 hlasy zamítá prodej pozemku p.p.č. 3272 (výměra 2750 m2) v k.ú. Hejtmánkovice.
8.6. ZO projednali rozpočtové opatření č. 8 k 30. 9. 2014 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují rozpočtové opatření č. 8 k 30. 9. 2014.
9. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30 hodin.

Výbor SDH Hejtmánkovice
Vás srdečně zve na již
10. ročník jízdy na starých kolech
letošní téma je

„VŠICHNI VE SLAVNOSTNÍM“
Během jízdy se budou opět plnit netradiční disciplíny.
Končíme posezením s jídlem, tancem a hudbou.
Trasa opět nepříliš dlouhá, přesto, kdo se na kolo necítí, (nebo je
například jinak indisponován), může jet „občerstvovací“ Avií.
A nyní hlavní:

KDY?

sobota 4. 10. 2014

KDE?

sraz na Šolcovně

V KOLIK ?

ve 14.00hod

STARTOVNÉ?

100,-Kč

Pěkné počasí při jízdě a zdárný průběh této akce Vám přejí
pořadatelé.

