HEJTMÁNKOVICKÝ
ZPRAVODAJ

LEDEN 2015
www.hejtmankovice.cz

Michlová Hana
Suchomel Jiří
Štauda Bohuslav

Hejzlar Milan
Šefránková Jaroslava

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

*Děkuji OÚ za dárkový balíček, přání a milou návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Růžičková Irena
*Rád bych poděkoval touto cestou panu starostovi a paní Seidlové za milou
návštěvu a sladký balíček s povzbuzujícími slovy s podporou v mém boji
s osudem.
Martin Rozum
*Děkuji OÚ za dárkový balíček a přání k mým narozeninám.
Radoslav Thér
*Děkuji za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Bohuslav Štauda
*Děkuji OÚ za krásný balíček, blahopřání a příjemné posezení u příležitosti
mých narozenin.
Iveta Romanová

PŘIPOMÍNÁME …
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.
27. 02.
27. 03.
24. 04.

29. 05.
26. 06.
31. 07.
28. 08.

25. 09.
30. 10.
27. 11.
28. 12.

Ordinační hodiny MUDr. Turčíkové od ledna 2015
Po
Út
St
Čt
Pá

08.00 - 12.00
13.00 - 18.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

13.00 - 14.30

CENÍK ŠTÍPANÉHO PALIVA PRO OBJEDNÁVKY
roku 2015

JEHLIČNATÉ palivo štípané-měrná jednotka prostorový metr sypaný.
Délka polínek:
30 cm 880,- Kč včetně DPH
40 cm 860,- Kč včetně DPH
50 cm 840,- Kč včetně DPH

LISTNATÉ palivo tvrdé štípané – měrná jednotka prostorový metr sypaný.
Délka polínek:
30 cm 1 230,- Kč včetně DPH
40 cm 1 190,- Kč včetně DPH
50 cm 1 150,- Kč včetně DPH

CENÍK ZA DOPRAVU ŠTÍPANÉHO PALIVA
PRO OBJEDNÁVKY roku 2015
D o p r a v a v obci Hejtmánkovice Z D A R M A.

Pásmo č.1

Pásmo č. 2
Pásmo č. 3

obce
Broumov, Jetřichov, Hynčice,
Ruprechtice, Meziměstí,
Vernéřovice, Březová,
Martínkovice, Rožmitál
Janovičky, Heřmánkovice,
Šonov, Otovice, Božanov,
Bohdašín, Pěkov
Ostatní obce

Multikára

Traktor

100,- Kč

250,- Kč

200,- Kč

350,- Kč

300,- Kč

500,- Kč

Obec Hejtmánkovice nabízí k prodeji
Palivo jehličnaté délka:
2m, 3m
Cena 800,- Kč / prm (prostorový metr)
----------------------------------------------------------------------------Palivo listnaté tvrdé (dub, buk)
délka:
Cena 1000,- Kč / prm (prostorový metr)
Objednávejte na tel. č. 491 523 770

2m, 2,40m, 3m

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.13/14/Z13
Den konání:

15. 12. 2014

Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:15 do 19:00 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol
Josef, Seidlová Dana, MUDr. Stříbrná
Radka, Adamírová Jaroslava, Remeš
Miroslav, Mgr. Vojtěch Horák

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Středa Jiří
Hosté:
Rak Jiří, Leier Jiří
1. Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:15 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. 12/14/Z12 ze dne 20. 11. 2014.
4) Projednání schválení Návrhu rozpočtu na rok 2015 obce Hejtmánkovice.
5) Projednání rozpočtového opatření č. 10 k 31. 12. 2014.
6) Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
7) Projednání koupě části pozemku p.p.č. 287.
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. 12/14/Z12 ze dne 20.11.2014.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis ZO č. 12/14/Z12 ze dne 20.11.2014.
4 ZO projednali Návrh rozpočtu na rok 2015 obce Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují, Návrh rozpočtu na rok 2015 obce Hejtmánkovice, rozpočet se
schvaluje jako schodkový na straně příjmů ve výši 10 506 620 Kč a na straně výdajů ve
výši 10 863 757 Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt finanční rezervou z minulých let.
5 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 10. k 31.12.2014. Viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 10 k 31. 12. 2014. Viz příloha.
6 ZO projednali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje,
předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace SDH Hejtmánkovice v celkové výši
2000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují přijetí dotace ve výši 2000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje
a zároveň pověřují starostu podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Dotace je určena SDH Hejtmánkovice.
7.1 ZO projednali koupi části pozemku p.p.č. 287 o výměře 77 m2 v k.ú. Hejtmánkovice
ze SJM …, …, bytem … do vlastnictví obce za sjednanou cenu 20 Kč / m2.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Hejtmánkovice 8 hlasy schvalují koupi pozemku p.p.č. 1658/1 o výměře 77 m 2 v k.ú.
Hejtmánkovice ze SJM …, …, bytem …, do vlastnictví obce Hejtmánkovice, za
sjednanou cenu 20 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1540 Kč, s tím, že náklady na vklad
práva do KN ve výši 1000 Kč uhradí obec.
7.2 Směna pozemků p.p.č. 1658/22 a p.p.č. 287 byla projednána a schválena dne
31.1.2011, Zápis č. 1/11/Z1, Záměr č. 3/2011.
ZO vzali na vědomí.
8 Různé
8.1 Uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi obcí a DSO Broumovsko projekt „Navýšení
kapacity kontejnerů na separovaný odpad a kompostérů pro občany v ORP Broumov“.
Obec pořídila 6 ks kontejnerů, přičemž po dobu 5 let jsou kontejnery ve vlastnictví DSO
Broumovsko. ZO projednali, přijetí daru tzn., že po 5 letech, přechází vlastnictví
kontejnerů z vlastnictví DSO Broumovsko do vlastnictví obce Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují přijetí daru od DSO Broumovsko, předmětem daru je 6 ks
kontejnerů, které po 5 letech přejdou z vlastnictví DSO Broumovsko do vlastnictví obce
Hejtmánkovice. Viz Smlouva o výpůjčce.
8.2 ZO projednali žádost podanou manželi …, ve které žádají o prodej části pozemku
p.p.č. 3542/1 o výměře cca 3085 m2 a pronájem zbylé části pozemku p.p.č. 3542/1 o

výměře cca 3836m2. Zastupiteli obce byl podán návrh, aby daný pozemek byl nabídnut
k pronájmu za roční nájemné 1250 Kč / ha + výše inflace za předcházející rok.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem pozemku p.p.č. 3542/1 o celkové výměře 6921 m 2. Roční
nájem za daný pozemek činí 1250 Kč / ha + výše inflace za předcházející rok.
8.3 ZO projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Nadační fond
HOSPITAL Broumov.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli poskytnutí finančního příspěvku pro Nadační fond HOSPITAL
Broumov.
8.4 ZO projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice Anežky
České a Mobilního Hospice Anežky České.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítli poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice Anežky České a
Mobilního Hospice Anežky České.
8.5 ZO projednali žádost o umístění antény pro internet na nemovitost č.p. 210 podanou
ing. Liborem Bohadlem – Broum. Net. ZO navrhují povolit umístění antény na obecní
bytovku č.p. 210 za měsíční nájemné ve výši 100 Kč, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují společnosti Broum. Net umístění antény na nemovitost č.p. 210 za
měsíční nájemné ve výši 100 Kč, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
8.6 Dne 8.12.2014 zasedala komise ve složení: předseda komise Josef Pol, člen komise
Ing. Jan Brouček, člen komise Miroslav Remeš. Úkolem komise bylo vybrat organizátora
výběrového řízení stavby „ Obslužná komunikace a sítě technické infrastruktury kat.
území Hejtmánkovice“.
Komise doporučuje uzavřít smlouvu se společností RDA Rychnov nad Kněžnou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, jako organizátora výběrového řízení stavby „ Obslužná komunikace
a sítě technické infrastruktury kat. území Hejtmánkovice“ společnost RDA Rychnov nad
Kněžnou a pověřují starostu podepsáním smlouvy.
8.7 Dne 8.12.2014 zasedala komise ve složení: předseda komise Josef Pol, člen komise
Ing. Jan Brouček, člen komise Miroslav Remeš. Úkolem komise bylo vybrat dodavatele
čelní sněhové radlice. Komise doporučuje zakoupení čelní sněhové radlice od dodavatele
AGRICO s.r.o., Týniště n. Orlicí za nabídkovou cenu 75 000 Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zakoupení čelní sněhové radlice od dodavatele AGRICO s.r.o.,
Týniště n. Orlicí za nabídkovou cenu 75 000 Kč bez DPH.

8.8 ZO projednali záměr prodeje stavební parcely č. P6 p.p.č. 3081 o výměře 1330 m2
v k. ú. Hejtmánkovice. Nabídky budou přijímány do pátku 23. ledna 2015 do 14.00 hodin
a obálky s nabídkami budou otevřeny 26. ledna 2015.
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují záměr prodeje stavební parcely č. P6 p.p.č. 3081 o výměře 1330 m2
v k. ú. Hejtmánkovice. Nabídky budou přijímány do pátku 23. ledna 2015 do 14.00 hodin
a obálky s nabídkami budou otevřeny 26. ledna 2015.
8.9 Proti cenám roku 2014 dochází k navýšení vodného o 1,92% , stočného o 1,96% a u
celkového vodného se stočným činí průměrné zvýšení 1,94%.
ZO vzali na vědomí.
8.10 DSO Broumovsko provede výběrové řízení na společnost, která vypracuje Studii o
odpadovém hospodářství. Příspěvek obce Hejtmánkovice na vypracování Studie o
odpadech činí 4011,50 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy souhlasí s výší příspěvku 4011,50 Kč pro vypracování Studie o odpadech.
8.11 ZO projednali přijetí daru ve výši 30.000 Kč od akciové společnosti Veba, textilní
závody Broumov. Obec použije dar za účelem financování požární ochrany.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvaluje přijetí daru ve výši 30.000 Kč od akciové společnosti Veba, textilní
závody Broumov. Obec použije dar za účelem financování požární ochrany. ZO pověřují
starostu podepsáním smlouvy.
8.12 ZO projednali poskytnutí finančního daru Městské knihovně Náchod, o.p.s. Dar je
určený na nákup knih. Knihy pořízeny z tohoto daru se stávají součástí výměnného fondu
a cirkulují po smluvně vázaných knihovnách regionu. ZO navrhují darovat 2000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč Městské knihovně
Náchod, o.p.s., Náchod.
9 Diskuze
 Diskuze byla vedena na téma bio odpady – kompostárna Křinice.
 Inventury 2014.
10 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.00 hodin.

TJ Sokol Hejtmánkovice
Kácení topolů na fotbalovém hřišti
Rád bych zde v krátkosti informoval občany o situaci na našem
fotbalovém hřišti. Výbor TJ Sokol se rozhodl ve spolupráci s OÚ
Hejtmánkovice pokácet vzrostlé topoly na místním hřišti. K tomuto kroku
nás vedly tři faktory. Za prvé bezpečnost, neboť z topolů začínaly při
sebemenším větru padat suché větve a mohlo by se snadno stát, že dojde
k tragédii. Za druhé, kořeny topolů začínají čím dál více prorůstat na hrací
plochu, což je nebezpečné pro hráče a může snadno dojít k nepříjemným
úrazům. A v neposlední řadě v letních měsících byla skoro polovina hřiště
suchá, protože si všechnu vodu ze hřiště vzaly topoly.
Po vykácení všech topolů dojde k natažení nového oplocení a dále také
dojde k výsadbě nových stromů, pravděpodobně tújí.
Za TJ Sokol předseda Miroslav Harasevič

Silvestrovský fotbálek na hřišti v Hejtmánkovicích
Na konci roku 2014 se tradičně, jako již v minulých letech, sešli na hřišti
v Hejtmánkovicích nadšenci z Hejtmánkovic a širokého okolí, aby oslavili
konec roku silvestrovským fotbálkem a posezením s přáteli.
V letošním roce se sešel velký počet jak diváků, tak i hráčů, což velmi
mile překvapilo jednoho z pořadatelů - Vlastu Sluku.
Počasí nám v letošním roce přálo. Nebyl velký mráz a hřiště bylo pokryto
cca 10 cm sněhu. Samozřejmě bylo za potřebí jak mezi hráči, tak i
fanoušky se pořádně zahřát dobrou kořaličkou. Poté se museli hráči
rozdělit na Hejtmankovičáky a na ty zbývající - tzv. „naplaveniny“. Hrálo
se 2x 20 minut a pro některé to byl až nadlidský výkon zvládnout celý
zápas po uplynulých svátcích. V hejtmánkovickém týmu se například
představili Tomáš Sampras Groha a Standa Šťopka Šrejber, kteří
předváděli v útoku vskutku kvalitní výkon s mnoha kreacemi. Dále také
Vlasta Chlastik Sluka, který přes svátky snad snědl míchačku, neboť
ukazoval neskutečné kousky s míčem. Pevným pilířem zadních řad byl
Jarka Krátký, Zdeněk Papén Papež a Jirka Bery Beran. Zápas nakonec
skončil těsnou výhrou „naplavenin“ v poměru 3:2 i díky velmi
omlazenému týmu oproti letům minulým, ale také díky velkému
zahazování šancí vrchním paličem Mirou Hárou Harasevičem.
Jak již bylo řečeno na začátku, nešlo ani tak o výsledek, ale o zábavu, a to,
si myslím, se podařilo splnit do puntíku. Pobavili se jak přímí aktéři, tak i
fanoušci kterých dorazila velká spousta. Po zápase se chvíli posedělo
v útulném prostředí hospůdky u Bůnů. Před rozchodem do svých domovů
popřál pořadatel Vlasta Sluka všem mnoho zdraví a štěstí v roce 2015.
Věříme, že i v příštím roce se opět sejdeme na hřišti v Hejtmánkovicích
minimálně ve stejném počtu jako letos a opět užijeme spoustu legrace.
Miroslav Harasevič předseda TJ Sokol

Připravované kulturní akce v měsíci březnu
7. března 2015

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK
* * * * * *

14. března 2015

