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Růžičková Irena
Růžička Josef
Romanová Iveta

Thér Radoslav
Michalková Ivana

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

* Děkuji OÚ za dárkový balíček a přání k narozeninám.
Pavel Polák
* Děkuji OÚ za dárkový balíček a milou návštěvu u příležitosti mých narozenin.
Brandová Anna
* Děkuji OÚ za pěkný dárek k mým narozeninám a také všem, kteří se na této dobré věci
podíleli.
Sokol Antonín
* MŠ a ŠJ Hejtmánkovice srdečně děkuje paní Božence Suchomelové za věnování
sponzorského daru. Děkujeme za dlouhodobou přízeň, neboť naší MŠ poskytuje dary
opakovaně.
* Poděkování SDH Hejtmánkovice
Hlavně patří dík pí. Daně Seidlové a Mirku Remešovi, kteří nás ochotně vzali na zájezd
do vinného sklípku. Moc se nám to líbilo a proto ještě jednou díky!
V. Růžičková
V. Archleb

Dne 26. listopadu 2014 nás ve věku 95 let navždy opustil pan Josef
Kačírek.

Čest jeho památce.

Krásné svátky vánoční,
pěknou cestu půlnoční
od Ježíška velký ranec,
na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok
a pak šťastný nový rok.

Přeje SDH Hejtmánkovice

* * * * *
Třpytivý pozdrav sněžných vloček
Pěkné dárky pod stromeček.
Klid a radost na Vánoce,
mnoho štěstí v novém roce.
Vám přeje MŠ a ŠJ Hejtmánkovice

Výbor TJ Sokol Hejtmánkovice,
přeje všem občanům, fanouškům a hráčům
Hejtmánkovic klidné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí a zdraví v novém roce.

* * * * *
Vážení občané,
blíží se vánoční čas a tak mi dovolte Vám popřát
krásné a veselé vánoční svátky. Do nového roku
Vám přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost a
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
starosta

Obec Hejtmánkovice nabízí k prodeji

VÁNOČNÍ

STROMKY

Prodej bude zahájen v pátek 12. prosince od 14:00 do 17:00
hodin a v sobotu 13. prosince od 08:00 do 11:00 hodin

Prodávat se budou tyto druhy stromků: SMRK a BOROVICE
Cena za kus: smrk 100 Kč / borovice 150 Kč
najdete nás na nádvoří Šolcovny

Ordinační hodiny MUDr. Turčíkové od ledna 2015
Po

08.00 - 12.00

Út

13.00 - 18.00

St

08.00 - 12.00

Čt

08.00 - 12.00

Pá

08.00 - 12.00

13.00 - 14.30

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
(§ 95 zákona o obcích)
Obec Hejtmánkovice
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice,
konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.20 hodin dosavadním starostou obce panem Václavem
Harasevičem („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014,
žádný návrh nebyl podán. Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že zapisovatelka přečetla slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Hejtmánkovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou

Bod 1. – Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Šárku Šrejberovou a pana
Františka Šefránka a zapisovatelem Lenku Harasevičovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice určuje ověřovateli zápisu paní Šárku
Šrejberovou a pana Františka Šefránka a zapisovatelem paní Lenku
Harasevičovou.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 2. – Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední

desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal
hlasovat o návrhu programu.
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:
3) Volba starosty a místostarosty
3.1) určení počtu místostarostů
3.2) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
3.3) určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.4) volba starosty
3.5) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2) volba předsedy finančního výboru
4.3) volba předsedy kontrolního výboru
4.4) volba členů finančního výboru
4.5) volba členů kontrolního výboru
5) Zřízení kulturního výboru
5.1) volba člena předsedy kulturního výboru
5.2) volba členů kulturního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
7) Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce na stavbu autobusové zastávky
8) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. – Volba starosty a místostarosty
3.1 Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice schvaluje zvolení jednoho
místostarosty.
Usnesení č. 3.1 bylo schváleno.

3.2 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
1. návrh
Člen zastupitelstva Ing. Jan Brouček navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako neuvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 2
Proti 7
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato
2. návrh
Člen zastupitelstva pan Josef Pol navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 2
Zdrželi se 0
3. návrh
Člen zastupitelstva pan Jiří Středa navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
ZO 7 hlasy odsouhlasili, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
1. návrh
Člen zastupitelstva Ing. Jan Brouček navrhl, aby funkce místostarosty obce byla
vykonávána jako neuvolněná.
2. návrh
Člen zastupitelstva pan Josef Pol navrhl, aby funkce místostarosty obce byla
vykonávána jako neuvolněná.
3. návrh
Člen zastupitelstva pan Jiří Středa navrhl, aby funkce místostarosty obce byla
vykonávána jako neuvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

ZO 9 hlasy odsouhlasili, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána
jako neuvolněná.
Usnesení č. 3.2 bylo schváleno.
3.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy
nebyly podány.

Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice schvaluje 9 hlasy veřejný způsob volby
starosty a místostarosty.
Usnesení č. 3.3 bylo schváleno.
3.4 Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
1. návrh
Člen zastupitelstva paní Jaroslava Adamírová navrhla zvolit do funkce starosty
pana Václava Haraseviče.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 3
Zdrželi se 1
2. návrh
Člen zastupitelstva pan Jiří Středa navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Jana
Broučka.
O daném návrhu nebylo hlasováno z důvodu odsouhlasení předešlého
návrhu.
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 5 hlasy starostou obce pana
Václava Haraseviče.
Usnesení č. 3.4 bylo schváleno.
3.5 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
1. návrh
Člen zastupitelstva pan Jiří Středa navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Miroslava Remeše.
Výsledek hlasování: Pro 1
Proti 7
Zdrželi se 1
Usnesení nebylo přijato
2. návrh
Člen zastupitelstva Mgr. Vojtěch Horák navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing.
Jana Broučka.
Výsledek hlasování: Pro 2
Proti 5
Zdrželi se 2
Usnesení nebylo přijato

3. návrh
Člen zastupitelstva paní Jaroslava Adamírová navrhla zvolit do funkce
místostarosty pana Josefa Pola.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 2
Zdrželi se 2
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 5 hlasy místostarostou obce pana
Josefa Pola.
Usnesení č. 3.5 bylo schváleno.

Bod 4. – Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí
být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119
odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 4.1 bylo schváleno.
4.2 Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru paní Jaroslavu Adamírovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 8 hlasy předsedou finančního
výboru paní Jaroslavu Adamírovou.
Usnesení č. 4.2 bylo schváleno.

4.4 Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit členem finančního výboru
Mgr. Kamilu Bašovou a pana Miroslava Remeše.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 8 hlasy členy finančního výboru
Mgr. Kamilu Bašovou a pana Miroslava Remeše.
Usnesení č. 4.4 bylo schváleno.
4.3 Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Ing. Jana Broučka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 8 hlasy předsedou kontrolního
výboru Ing. Jana Broučka.
Usnesení č. 4.3 bylo schváleno.
4.5 Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit členem kontrolního výboru
Mgr. Vojtěcha Horáka a pana Jiřího Středu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 2

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 7 hlasy členy kontrolního výboru
Mgr. Vojtěcha Horáka a pana Jiřího Středu.
Usnesení č. 4.5 bylo schváleno.

Bod 5 – Zřízení kulturního výboru
5.1 Volba člena předsedy kulturního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu
kulturního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit předsedou kulturního
výboru paní Danu Seidlovu.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 8 hlasy předsedou kulturního
výboru paní Danu Seidlovou.
Usnesení č. 5.1 bylo schváleno.
5.2 Volba členů kulturního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na člena kulturního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit člena kulturního výboru
MUDr. Radku Stříbrnou.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice volí 8 hlasy člena kulturního výboru
MUDr. Radku Stříbrnou.
Usnesení č. 5.2 bylo schváleno.

Bod 6. – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na odměny za výkon
funkce předsedů komisí a za výkon funkce členů výborů zastupitelstva. Byly
podány následující návrhy:
6.1 Předseda výboru
1. návrh
Člen zastupitelstva pan Jiří Středa navrhl odměny za výkon funkce předsedy
výboru 1340 Kč.
2. návrh
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl odměny za výkon funkce
předsedy výboru 1340 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 2

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1340 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce předsedy.
Usnesení č. 6.1 bylo schváleno.

6.2 Člen výboru zastupitelstva
1. návrh
Člen zastupitelstva pan Jiří Středa navrhl odměny za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva 0 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 1
Usnesení nebylo přijato

Proti 8

Zdrželi se 0

2. návrh
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl odměny za výkon funkce člena
výboru zastupitelstva 950 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 1

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva ve výši 950 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce člena výboru.
Usnesení č. 6.2 bylo schváleno.
6.3 Místostarosta
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 8 319 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 3

Zdrželi se 1

Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8 319 Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Usnesení č. 6.3 bylo schváleno.

Bod 7. – Projednání návrhu smlouvy o výpůjčce na stavbu
autobusové zastávky
Zastupitelé hlasovali o uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ na stavbu autobusové
zastávky u Hajpišlů.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Zastupitelé 9 hlasy schválili uzavření Smlouvy o výpůjčce a pověřili
starostu jejím podepsáním.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin.
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
č.12/14/Z12
Den konání:
20. 11. 2014
Místo konání:
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Čas konání:
Od 16:10 do 17:30 hodin.
Přítomni členové ZO:
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef,
Seidlová Dana, MUDr. Stříbrná Radka, Středa
Jiří, Adamírová Jaroslava, Remeš Miroslav
Omluveni členové ZO:
Mgr. Vojtěch Horák
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Viz prezenční listina
1 Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 16:10 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. 11/14/Z11 ze dne 07. 11. 2014.
4) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti.
5) Projednání Smlouvy č. 14193453 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
6) Projednání pravomocí starosty.
7) Projednání rozpočtového opatření č. 9.
8) 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 paní Jaroslava Adamírová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 11/14/Z11 ze dne 07. 11. 2014.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 11/14/Z11 ze dne 07. 11. 2014.
4 ZO projednali Smlouvu o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti. Umístění
kabelového vedení na pozemcích p.č. 3336 a 3369 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-122009765/4 Hejtmánkovice, Broumovský grunt TS. Zastupitelé obce Hejtmánkovice
pověřují starostu podepsáním smlouvy.
5 ZO projednali Smlouvu č. 14193453 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci OPŽP. Dotace je určena na akci „Snížení energetické náročnosti
MŠ v Hejtmánkovicích“.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu č. 14193453 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Zastupitelé
obce Hejtmánkovice pověřují starostu podepsáním smlouvy.
6 ZO projednali kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu. Viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují a stanovují v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu. Viz příloha.
7 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 9. k 30. 11. 2014. Paní účetní podala ZO
podrobné informace ohledně Rozpočtového opatření. Viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2014. Viz příloha.
8 Různé
8.1 ZO projednávali Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na r. 2015. Viz příloha.
ZO vzali na vědomí.
8.2 ZO byli seznámeni s Plánem inventur pro rok 2014. Inventarizace majetku a závazků
bude řádně zahájena dne 01. 01. 2015. Starosta jmenoval inventarizační komisi. Při
provádění inventarizace majetku má komise za úkol zvážit prodej Malotraktoru a
částečného příslušenství.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvaluje Plán inventur pro rok 2014. Řádná inventarizace majetku a závazků
bude zahájena dne 01. 01. 2015.
8.3 ZO projednali dvě nabídky na nový elektroměrový rozvaděč pro bytový dům č.p.
210.
1. nabídka: Elpol Police s.r.o., Police n. Metují
32 504 Kč bez DPH
2. nabídka. Elmon spol. s r.o., Broumov
54 640 Kč bez DPH
ZO hlasovali o nabídce od společnosti Elpol Police s.r.o., Police n. Metují, která nabízí
provedení dodávky za 32 504 Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy odsouhlasili zakoupení a nainstalování nového elektroměrového rozvaděče
pro bytový dům č.p. 210 od společnosti Elpol Police s.r.o., Police nad Metují za částku
32 504 Kč bez DPH.
8.4 Obec Hejtmánkovice má v úmyslu provést prodloužení veřejné kanalizace pro šest
rodinných domů, jedná se o stavební parcely u MŠ. Obec provedla poptávkové řízení na
organizátora výběrového řízení. Starosta navrhl komisy ve složení: předseda komise
Josef Pol, člen komise Ing. Jan Brouček, člen komise Jiří Středa. Komise provede výběr
organizátora na výběrové řízení na zhotovitele stavby „Obslužná komunikace a
inženýrské sítě na p.p.č. 741/1, 737/3, 741/3 a 737/2, kat. úz. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvaluje složení výběrové komise: Josef Pol - předseda komise, Ing. Jan
Brouček – člen komise, Jiří Středa – člen komise. Komise provede výběr organizátora na
výběrové řízení na zhotovitele stavby „Obslužná komunikace a inženýrské sítě na p.p.č.
741/1, 737/3, 741/3 a 737/2, kat. úz. Hejtmánkovice.
8.5 ZO projednali „Smlouvu o výpůjčce“ mezi obcí a DSO Broumovsko. Obec
z projektu „Navýšení kapacity kontejnerů na separovaný odpad a kompostérů pro občany
v ORP Broumov“ pořídila 6 ks kontejnerů na plast, papír a sklo. Po dobu 5 let jsou
kontejnery ve vlastnictví DSO Broumovsko. Finanční podíl obce činí 10% z pořizovací
ceny, tj. 9 269,48 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvaluje Smlouvu o výpůjčce, zastupitelé obce pověřují starostu podepsáním
smlouvy. Účelem uzavření smlouvy je realizace projektu „Navýšení kapacity kontejnerů
na separovaný odpad a kompostérů pro občany v ORP Broumov“.
8.6 Starosta seznámil ZO s podmínkami dotačního programu Královéhradeckého kraje.
ZO vzali na vědomí.
8.7 ZO projednali Smlouvu č. 13/03/R o výkonu technického dozoru investora na
zakázce „Snížení energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích – stavební práce“,
zhotovitel pan Jiří Rak a Smlouvu č. 13/03/R o výkonu technického dozoru investora na
zakázce: „Obnova komunikace mezi č.p. 217 a č.p. 166, Hejtmánkovice“, zhotovitel pan
Jiří Rak.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu č. 13/03/R o výkonu technického dozoru investora na
zakázce „ Snížení energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích – stavební práce“ a
Smlouvu č. 13/03/R o výkonu technického dozoru investora na zakázce: „
Obnova
komunikace
mezi č.p. 217 a č.p. 166, Hejtmánkovice“. Zastupitelé obce
Hejtmánkovice pověřují starostu podepsáním smluv.

8.8 ZO projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanského
sdružení, Sdružení zdravotně postižených Broumov v roce 2015. Starosta navrhl finanční
příspěvek ve výši 1000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč na činnost v roce
2015 Občanskému sdružení, Sdružení zdravotně postižených Broumov.
8.9 ZO projednali žádost o prominutí nájemného ve výši 2350 za měsíc říjen 2014,
žadatelem je paní ….., č.p. 210. V měsíci říjnu byl byt odpojen od přívodu elektrické
energie.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prominutí nájemného ve výši 2350 Kč za měsíc říjen 2014 paní …..,
bytem č.p. 210.
8.10 ZO projednali žádost podanou ….., žádá o odkoupení pozemku par. č. 330/7 a části
pozemku par. č. 1658/7, důvodem je ucelení pozemků okolo č.p. 128. Žadatel se nebrání
věcnému břemeni. ZO požadují vyjádření sousedů ke koupi pozemků a ke zřízení
věcného břemene. Prodej pozemku par. č. 330/7 a části pozemku par. č.1658/7 se
přesouvá na další zasedání ZO tj. 15. 12. 2014.
ZO vzali na vědomí.
8.11 ZO projednali zrušení bodu 4.5 ze dne 07. 11. 2014, Zastupitelstvo obce
č. 11/14/Z11, kde byl 7 hlasy Mgr. Vojtěch Horák zvolen členem kontrolního výboru.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu 4.5 ze dne 07. 11. 2014, Zastupitelstvo obce
č. 11/14/Z11, kde byl 7 hlasy Mgr. Vojtěch Horák zvolen členem kontrolního výboru.
Starosta navrhl zvolit slečnu Radku Jirmanovou, jako člena kontrolního výboru.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zvolení slečny Radky Jirmanové za člena kontrolního výboru.
Starosta navrhl Mgr. Vojtěcha Horáka, jako člena kulturního výboru.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zvolení Mgr. Vojtěcha Horáka za člena kulturního výboru.
Starosta navrhl odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, za předpokladu, že
člen výboru není členem zastupitelstva ve výši 570 Kč měsíčně.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, za
předpokladu, že člen výboru není členem zastupitelstva ve výši 570 Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru.

8.12 ZO projednali umístění jednoho kusu svítidla veřejného osvětlení na rozhraní
katastrálních hranic obce Hejtmánkovice a města Broumov. Technické služby města
Broumov nabízí instalaci a úhradu osvětlení.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují umístění jednoho kusu svítidla veřejného osvětlení na rozhraní
katastrálních hranic obce Hejtmánkovice a města Broumov. Technické služby města
Broumov zajistí instalaci a úhradu 1 ks svítidla veřejného osvětlení.
8.13 Ředitelka MŠ Hejtmánkovice žádá o úhradu pomůcek potřebných k výuce logopedie
ve výši 5 000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uhradit MŠ Hejtmánkovice potřebné pomůcky k výuce logopedie ve
výši 5 000 Kč.
Starosta navrhl uhradit MŠ Hejtmánkovice hračky v hodnotě 5 000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uhradit nákup hraček za 5000 Kč do MŠ Hejtmánkovice.
8.14 ZO byli informování o potřebných úpravách okolo MŠ: oprava chodníku,
parkoviště, oplocení, výměna podlahových krytin v interiéru MŠ.
ZO vzali na vědomí.
8.15 Místostarosta navrhuje umístit zrcadlo při výjezdu od MŠ na hlavní silnici.
ZO vzali na vědomí.
17:05 hodin – odchod Jiří Středa
8.16 Dne 2. 12. 2014 proběhne kolaudační řízení projektů: „Snížení energetické
náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích-stavební práce“, Obnova komunikace mezi č.p. 217a
č.p. 166, Hejtmánkovice“ a „Veřejné osvětlení u komunikace mezi domy č.p. 217 a 166
Hejtmánkovice“.
ZO vzali na vědomí.
8.17 Kulturní akce: 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 6. 12. Mikulášská besídka a
Vánoční posezení pro dospělé od 18.00 hodin.
ZO vzali na vědomí.
8.18 Obec Hejtmánkovice bude prodávat vánoční stromky ve dnech 12. a 13. prosince.
ZO vzali na vědomí.
9 Diskuze
 Byl vznesen návrh na vybudování cesty do stráně za Bůnovými a zajistit, tak
chodcům rychlejší únik z hlavní silnice na zadní cestu.
 Navýšení odpadkových košů na zadní cestě a zajistit jejich častější
vyprazdňování.

 Odpadové hospodářství.
10 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 17:30 hodin.

POPLATKY v roce 2015
POPLATEK ZA ODPADY
Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750 Kč se splatností do konce března
2015.
 Sleva 200 Kč bude odečtena z celkové výše, pokud poplatník uhradí
poplatek za odpady do posledního dne měsíce února příslušného roku.
 Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese OÚ
Hejtmánkovice č.p. 118 – podatelna-ohlašovna. Dále poplatník, který je
narozen v roce zpoplatněném.


Rovněž je možno provádět platbu na účet obce Hejtmánkovice:
č.ú.: 87 26 551 / 0 100
variabilní symbol: č.p.
popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2015 činí 100 Kč a za každého dalšího 150 Kč.

POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj je 96 Kč. Žádáme občany, kteří chtějí zpravodaj odebírat, ať
se nahlásí na tel. č.: 491 523 770 nebo u pí. Seidlové při rozvozu obědů.

SVOZ SBĚRNÝCH PYTLŮ V ROCE 2015
(Tetra paky, Pet lahve, papír)
Bude i nadále probíhat vždy poslední pátek v daném měsíci:
30. 01.
29. 05.
25. 09.
27. 02.
26. 06.
30. 10.
27. 03.
31. 07.
27. 11.
24. 04.
28. 08.
28. 12.

TJ SOKOL HEJTMÁNKOVICE – ZHODNOCENÍ
FOTBALOVÉHO PODZIMU 2014
Vážení spoluobčané,
tímto bych vás rád seznámil s našimi výsledky v podzimní části fotbalové sezony 20142015.
V podzimní části nového ročníku jsme chtěli navázat na úspěšnou předešlou sezónu.
V letní pauze jsme se poctivě a svědomitě připravovali na nadcházející fotbalové mače,
neboť jsme si byli vědomi, že obhajovat loňské výsledky nebude nic jednoduchého.
V rámci přípravy jsme se zúčastnili fotbalového turnaje O POHÁR STAROSTY
HEJTMÁNKOVIC, který jsme nakonec po mnoha letech vyhráli. Tento výsledek
ukazoval, že tým je na novou soutěž dobře připraven. V začátku soutěže jsme měli velmi
těžký los a tak jsme byli plni očekávání, jak obstojíme v samotné soutěži. Začátek
soutěže se nám vydařil a úspěšně jsme navázali na výsledky z předešlého ročníku.
V prvních 4 kolech jsme nepoznali hořkost porážky a připsali si plný počet bodů.
Bohužel po tomto skvělém začátku se na náš tým začala valit jedna pohroma za druhou.
Nejdříve přišla první porážka v derby s Meziměstím, ale co bylo, horší přišla, zranění
několika hráčů základní sestavy a i díky tomu i výsledková krize. V několika zápasech ať
už domácích či venkovních jsme sestavu doslova lepili na poslední chvíli. Nicméně jsme
se tomu postavili čelem a zabojovali jsme i v nekompletní sestavě a podařilo se nám tuto
nepříznivou sérii zlomit a nakonec vybojovat slušných 19 bodů. Což nakonec znamená
8. místo s minimální ztrátou na příčky medailové, o které se chceme v jarní části poprat.
Za zmínku stojí ještě poslední utkání s Náchodem „B“ kde jsme sice byli poraženi 3:5,
ale vysloužili jsme si od zdejších fanoušků a funkcionářů slova chvály s tím, že se utkali
s nejlepším a nejkvalitnějším soupeře. A i tato slova nás nabíjí do tvrdé zimní přípravy a
motivují ke zlepšení v jarní části, kde bychom opět chtěli prohánět ty nejlepší a rádi
bychom, jsme se umístili na medailových pozicích.
Ještě bych rád poděkoval všem našim fanouškům, kteří nás povzbuzovali jak na domácím
tak i na hostujících hřištích a nezanevřeli na náš tým i když se zrovna nedařilo. Také
děkuji všem funkcionářům za obětavou práci a v neposlední řadě OÚ Hejtmánkovice a
všem sponzorům bez kterých by fotbal v naší vesnici nebyl.
Všem hráčů, fanouškům, funkcionářům a také občanům Hejtmánkovi přeji do nového
roku hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Trenér Miroslav Harasevič

Vážení občané,
nastává konec roku a s tím jsou spojeny oslavy vánočních svátků, ale i
hodnocení uplynulého roku. V letošním roce se v naší obci udála spousta
významných i méně vyznaných akcí. Například jsme získali MODROU
STUHU v soutěži Vesnice roku 2014 a finanční odměnu za umístění ve
výši 600 000 Kč. Dařilo, se získávat dotace na realizaci stavebních akcí
Mateřská škola, kde byla provedena rekonstrukce střechy a zateplení celé
budovy s výměnou oken. Podařilo se opravit další část zadní cesty pod
Archlebovými, tato akce byla financována z vlastních zdrojů.
V měsíci říjnu proběhly v obci komunální volby, kde jste si volili své
zastupitele. Předvolební boj je za námi a teď nás čeká, jen práce ve
prospěch Vás občanů a naší krásné rozvíjející se obce. Volební sliby
nebereme na lehkou váhu, v předešlém volebním období se nám dařilo
naše sliby plnit. Jak minulost ukázala, hodně se v naší obci změnilo a
udělalo, pro někoho hodně pro někoho málo, je to věc názoru. Dovoluji si
poděkovat všem voličům, kteří se zúčastnili voleb a je, jedno komu dali
hlas.
Dále bych si dovolil ještě jednou poděkovat minulému zastupitelstvu za
odvedenou práci ve čtyřletém volebním období a všem občanům, kteří se
podílejí na rozvoji naší obce.
Závěrem bych Vám popřál krásné a veselé vánoční svátky. Do nového
roku pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Starosta

Kamil Grim se stal na Floridě mistrem světa
v benchpressu
Kamil Grim, přezdívaný Thor z Broumova, se v pátek stal v Palm Beach na Floridě ve
Spojených státech amerických mistrem světa v benchpressu. Druhou medaili ve stejný
den vybojoval i v další disciplíně.
Kamil Grim se v USA na World Championships stal mistrem světa v kategorii do 110
kilogramů master v bench pressu equip a vícemistrem světa v kategorii do 110 kilogramů
v bench pressu raw. "Equipe je s dresem speciálním na benchpress a raw je bez dresu,"
vysvětlil rozdíl v disciplínách broumovský mistr světa.
Kamil Grim se v letošním roce připravoval na tři hlavní soutěže. V červnu byl na
Mistrovství Evropy v Ázerbájdžánu a v kategorii do 110 kilogramů master získal stříbrnou
medaili. Koncem srpna se už po třetí za sebou se zúčastnil International Grand Prix
Englad v bench pressu a po třetí za sebou ho vyhrál. Jako první to vyhrál ve třech
kategoriích. V roce 2012 do 90 kg, 2013 do 100kg a 2014 do 110 kg. To se ještě nikomu
nepodařilo. A vyvrcholením bylo právě Mistrovství světa v Palm Beach Florida a zisk dvou
medailí.
"V jeden den jsem absolvoval dvě soutěže, což je velmi náročné, zvlášť v těchto
klimatických podmínkách, když jsem během čtyř dní shodil nechtěně 4,5 kila. A to jsem
jedl i pil co to šlo," komentoval mimořádný úspěch Kamil Grim a nezapomněl na sponzory:
"Poděkování za finanční podporu patří společnosti VEBA a.s., DOLGUMI s.r.o. a
Královéhradeckému kraji."
Kamil Grim se na toto mistrovství připravoval na jaře v Praze a od srpna v Trutnově pod
dozorem mistra světa v powerliftingu Jaromíra Kratochvíla, který má velkou zásluhu na
tomto úspěchu. Je zakladatelem broumovského Boxing Clubu a stal se také jednou z tváří
hudebního klipu Happy Broumovsko.

Zdroj: NAŠE BROUMOVSKO

Mateřská škola Hejtmánkovice před zateplením

MŠ HEJTMÁNKOVICE v novém kabátě
Jak se Vám líbí?

