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Fišarová Milena
Horáková Věra
Stanická Jaroslava
Šimon Jiří
Netíková Iva

Formánková Květuše
Hamerská Helena
Vlachová Emilie
Suchomelová Božena
Branda Stanislav

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

Děkuji za milou návštěvu a dárkový balíček k mým narozeninám.
Zdeňka Hrušková
Děkuji za přání k narozeninám.
Zdeňka Černá

OÚ Hejtmánkovice a ostatní složky obce Vás srdečnou zvou
ve čtvrtek 30. dubna 2015 na

18.00 hodin
Slet čarodějnic
z horního a dolního
konce obce u OÚ – zde
proběhne sčítání horňaček a
dolňaček a za přítomnosti
notáře dojde k vyhodnocení účasti
18.30 hodin
Odlet všech čarodějnic na místní hřiště, kde bude
slavnostně zapálena vatra
19.00 hodin
Zábavný program
skupina NÁVŠTĚVNÍCI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Košťata, kocoury, žáby, netopýry
a jinou havěť s sebou…

Mateřská škola, Hejtmánkovice
Hejtmánkovice 203, 550 01 Broumov
tel. 491 523 769, E-mail: ms.hejtmankovice@seznam.cz

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2015/2016
se uskuteční v pondělí 11. 5. 2015
od 9:00 hodin do 16:00 hodin.
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2015/2016 budou rozhodovat níže uvedená kritéria v daném
pořadí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. Dítě, kterému byl doporučen odklad školní docházky a dítě,
které je v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Hejtmánkovice.
3. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte.
4. Věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu).
K zápisu vezměte s sebou: rodný list dítěte, OP zákonného
zástupce.
K předškolnímu vzdělávání by zákonní zástupci v tomto
termínu měli přihlásit i děti, které dovrší věku 3 let v období od
1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a budou mít zájem během školního
roku dítě do MŠ umístit.
Bc. Martina Kroulová
zastupující ředitelka školy

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 13.-14. 4. 2015 pro Vás zajistili
svoz velkoobjemového odpadu. Tam, kde svážíme popelnice v pondělí, svoz
VO též v pondělí, tam kde svážíme popelnice v úterý, svoz VO v úterý.
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 dne14. 4. 2015 odpoledne
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.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 14. 4. 2015 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 2015.
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 14. 4. 2015 Hejtmánkovice
Sběrný dvůr – u zastávky „U dubu“
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.

Vážení občané,
od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost pro obce nová vyhláška o třídění bioodpadů
a kovů. Obcím tak vznikla nová povinnost umožnit občanům v období od
1. dubna do 31. října třídění bioodpadů a dále umožnit třídění kovů, stejně jako
plastů papíru skla a tetrapaků pak celoročně.
V letošním roce bude z naší obce bioodpad odvážen do kompostárny v Křinicích.
Naší občané tuto službu z rozhodnutí zastupitelstva obce mají zdarma. Bioodpad
bude možné ukládat do kovového kontejneru v prostoru za Šolcovnou nebo ho
odvézt přímo do kompostárny. Větve budou ukládány mimo kontejner. Pokud
někteří občané budou mít větší množství (malý traktorový kontejner o objemu
7m3) bioodpadu (trávy), bude možno po dohodě na tel. č. 724 182 792 přistavit
kontejner přímo na místo.
Co se rozumí bioodpadem?
 Uvadlé květiny a odpad ze zeleně;
 Zbytky pečiva a obilnin;
 Jadřince, pecky z ovoce;
 Listy a nať ze zeleniny;
 Zbytky ovoce a zeleniny;
 Čajový odpad, čajové sáčky;
 Kávový odpad, včetně filtrů a ubrousků;
 Travní hmota;
 Plevel, sláma, seno, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí
trus;
 Spadané listí;
 Dřevní štěpka;
 Slupky z exotického ovoce (celé ovoce je vhodné rozkrájet);
 Popel ze spalování dřeva.
Po zakoupení vhodné techniky bude odvoz bioodpadu zajištěn jiným způsobem
(ukládání bioodpadů do přidělených „bigbegů“). Na kov budou rozmístěny hnědé
kontejnery.
Vzhledem k začínajícímu příznivému počasí a zvýšené aktivitě při používání
domácích samohybů, pil, sekaček, křovinořezů a ostatního nářadí Vás žádám o
dodržování nepsaných pravidel nedělního a svátečního klidu, které fungují v naší
obci již několik let.
starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.03/15/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

30. 03. 2015
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:05 do 19:50 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol Josef, Seidlová
Dana, Adamírová Jaroslava, Remeš Miroslav, Mgr.
Vojtěch Horák, Středa Jiří, MUDr. Stříbrná Radka
JUDr. Šulc Vít, Josef Schovánek, Jiří Rak, Bc. Petr
Potocký

1 Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05 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.21/15/Z02ze dne 23. 02. 2015.
4) Projednání prodeje části pozemku p.č. 3045 v k.ú. Hejtmánkovice.
5) Projednání likvidace bioodpadů.
6) Projednání opravy barokního podstavce.
7) Projednání rozpočtu-neuznatelných nákladů projektu „Regenerace zahrady MŠ
v Hejtmánkovicích“.
8) Projednání cenové nabídky od firmy Energomontáže Votroubek s.r.o.
9) Projednání rozpočtového opatření č. 2 k 31. 3. 2015.
10) Projednání dotace na provoz spolků pro rok 2015.
11) Projednání výstavby kanalizace k akci „Obslužná komunikace a sítě technické
infrastruktury, k.ú. Hejtmánkovice“.
12) Různé.
13) Diskuse.
14) Závěr.
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 paní Jaroslava Adamírová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 02/15/Z02 ze dne 23. 02. 2015.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis ZO č. 02/15/Z02 ze dne 23. 02. 2015.
5 Na zasedání ZO přijal pozvání Bc. Petr Potocký, který ZO více přiblížil spolupráci
s kompostovacím střediskem v Křinicích při likvidaci bioodpadů. Rok 2015 bude rokem
zkušebním, jak pro občany při likvidaci bioodpadu, tak i pro obec ve smyslu spolupráce
s kompostárnou v Křinicích. ZO projednali uzavření smlouvy s Bc. P. Potockým, zástupcem

kompostárny Křinice. ZO navrhují uhradit částku 22 000 Kč za 55 tun bioodpadu
vyprodukovaného za rok 2015.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují spolupráci s kompostárnou Křinice zastoupenou panem Bc. P. Potockým, pan
Bc. Potocký připraví smlouvu o spolupráci. Obec uhradí paušální částku 22 000 Kč / 55 t
bioodpadu vyprodukovaného za rok 2015.
4 ZO projednali prodej části pozemku p.č. 3045, ZO navrhují 10 Kč/ m2, výměra bude upřesněna
po vyhotovení geometrického plánu. Pan … souhlasí s úhradou za vyhotovení geometrického
plánu a uhrazením nákladů za vklad práva do KN ve výši 1000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují prodej části pozemku p.č. 3045 v k.ú. Hejtmánkovice
z vlastnictví obce do vlastnictví …, bytem …, za sjednanou cenu 10 Kč / m2. Kupující na své
náklady uhradí vklad práva do KN ve výši 1000 Kč. Výměra bude upřesněna po vyhotovení
geometrického plánu.
6 ZO projednali opravu barokního pískovcového podstavce (jedná se o podstavec u silnice při
vjezdu k obecní hospodě Šolcovna). ZO projednali návrh vypracovaný panem Tomášem Kučerou,
který za kamenické a restaurátorské práce požaduje 15 000 Kč (v ceně není započteno zlacení).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují opravu barokního pískovcového podstavce panem Tomášem Kučerou. ZO
schvalují uhradit 15 000 Kč za kamenické a restaurátorské práce (v částce není započítáno zlacení).
8 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov
n. Kněžnou. Firma nabízí výstavbu elektroměrového rozvaděče, přípojkových skříní pro plyn
(HUP) a provedení prací pro přípravu veřejného osvětlení na stavebních parcelách pro 6 RD
(u MŠ) v ceně 91 575 Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku od společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov
n. Kněžnou. Firma provede výstavbu elektroměrového rozvaděče, přípojkových skříní pro plyn
(HUP) a přípravné práce pro výstavbu veřejného osvětlení na stavebních parcelách pro 6 RD v ceně
91 575 Kč včetně DPH.
9 ZO projednali rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2015 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2015 viz příloha.
10 ZO projednali Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Hejtmánkovice určených na
provoz spolků pro rok 2015 s účinností dnem schválením ZO (viz úřední deska). Po uplynutí třiceti
dnů ode dne vyvěšení na úřední desce mohou spolky podat žádost o dotaci, přijaté žádosti budou
projednány na zasedání ZO.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Hejtmánkovice určených na
provoz spolků.
11 Dne 12. 3. 2015 zasedli členové komise ve složení MUDr. Stříbrná Radka, paní Jaroslava
Adamírová, pan Václav Harasevič. Komise vybírala dodavatele na výstavbu kanalizace k akci

„Obslužná komunikace a sítě technické infrastruktury, k.ú. Hejtmánkovice“. Obec obdržela dvě
nabídky.
Nabídka č. 1
SMI-ČR group s.r.o., Broumov
607 809, 00 Kč včetně DPH
Nabídka č. 2
Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov
540 155, 51 Kč včetně DPH
Komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření smlouvy s firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov.
Stavební společnost provede výstavbu kanalizace k akci „Obslužná komunikace a sítě technické
infrastruktury, k.ú. Hejtmánkovice“ za celkovou částku 540 155, 51 Kč včetně DPH.
7 Pan starosta navrhuje vypsat výběrové řízení na stavební práce na projekt „Regenerace zahrady
MŠ v Hejtmánkovicích, které nelze hradit z dotace. Při regeneraci zahrady MŠ v Hejtmánkovicích
dojde k opravě chodníku, příjezdové cesty, oplocení, odstranění a likvidaci dosavadních povrchů
atd. Tyto náklady nelze hradit z případně získané dotace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání výběrového řízení na stavební práce na projekt „Regenerace zahrady
MŠ v Hejtmánkovicích, které nelze hradit z dotace.
12 Různé
12.1 Pan Radko Michálek, nesouhlasí s návrhem, že obec provede výlov šolcárenského rybníku a
uhradí mu vylovené ryby v ceně 5000 Kč / 100 kg ryb. Výlov ryb provede současný nájemce pan
Radko Michálek, se kterým bude následně ukončena Smlouva o pronájmu vodní plochy. Chov ryb
a údržbu rybníku bude zajišťovat obec.
ZO vzali na vědomí.
12.2 ZO projednali Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu stavby mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu stavby mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Pověřují
starostu podepsáním smlouvy.
12.3 ZO projednali nabídku na divadelní představení „Don Quijote de la Ancha“ v rámci projektu
„Podpora kultury z EU“. Představení vzniklo v režii pana B. Polívky. Finanční podíl obce na
představení činí 7000 Kč, ZO navrhují vstupné zdarma. Předpokládaný termín představení
3. 7. 2015 v areálu Jízdárny Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují úhradu 7000 Kč za divadelního představení „Don Quijote de la Ancha“
v rámci projektu „Podpora kultury z EU“. ZO schvalují vstup zdarma.
12.4 ZO projednali úhradu faktury panu Radku Myškovi – stavební firmě z Teplic n. Metují za více
práce na projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích“. Faktura je vystavena na
127 765 Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují uhrazení částky 127 765 Kč včetně DPH za více práce na projektu „Snížení
energetické náročnosti MŠ v Hejtmánkovicích“ panu Radku Myškovi – stavební firmě z Teplic
n. Metují.
12.5 ZO projednali žádost slečny Kláry Grohové o výměnu podlahové krytiny a netěsnících
vchodových dveří v obecním bytě na Šolcovně. Podlahové krytiny (koberce, PVC,…) nejsou
vedeny jako vybavení bytu. ZO navrhují, že výměnu a úhradu podlahové krytiny si na své náklady
hradí nájemce bytu. Pan starosta pověřil paní J. Adamírovou a pana Ing. Broučka prohlídkou bytů
v č.p. 64.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy zamítají uhradit výměnu podlahové krytiny v bytě slečny Kláry Grohové, č.p. 64.
12.6 Svoz velkoobjemového odpadu 13.-14. 4. 2015, svoz nebezpečného odpadu 14. 4. 2015.
ZO vzali na vědomí.
12.7 ZO projednali uhrazení částky 26 500 Kč panu Zdeňkovi Kavkovi za sochu, která bude
umístěna na barokním podstavci (při vjezdu na Šolcovnu).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uhrazení částky 26 500 Kč panu Zdeňkovi Kavkovi za sochu, která bude
umístěna na barokním podstavci.
12.8 ZO projednali propagaci obce v brožuře „Města a Obce Královéhradeckého kraje“. Obci byla
nabídnuta inzerce ve formátu A5 v barevném provedení za cenu 6 000 Kč.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli nabídku propagace obce v propagační publikaci „Města a Obce
Královéhradeckého kraje“.
12.9 ZO projednali tisk týdenního stolního kalendáře na r. 2016 obsahující fotografie
z Hejtmánkovic a okolí. Kalendáře budou věnovány hejtmánkovickým občanům, tisk a grafickou
úpravu provede J. Záliš z Broumova.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují tisk týdenního stolního kalendáře na r. 2016 obsahující fotografie
z Hejtmánkovic a okolí.
12.10 Společnost VaK a.s. Náchod informovala OÚ o úpravě odlehčovací komory a vybudování
retenční stoky.
ZO vzali na vědomí.
12.11 Připravované sportovní a kulturní akce. V sobotu 22. 8. 2015 proběhne 5. ročník 1/2
maratonu MTB OKOLO BROUMOVA a od 18.00 hodin Sousedské posezení.
ZO vzali na vědomí.
12.12 Město Broumov souhlasí s uhrazením 50% výdajů za opravu komunikace (jedná se
o komunikaci podél nového sportoviště vedle „Tužme se“, komunikace je v k.ú. Hejtmánkovice)
z vysoutěžené ceny. S městem Broumov bude uzavřena smlouva a následně po uzavření smlouvy
bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují uzavření smlouvy s městem Broumov o společné úhradě nákladů za opravu
komunikace podél nového sportoviště v Broumově.
12.13 ZO projednali navýšení částek měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZO
o 3,5 % s účinností od 1. dubna 2015.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají navýšení částek měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZO
o 3,5 % s účinností od 1. dubna 2015.
12.14 ZO projednali koupi nového obecního vozidla.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy schvalují koupi nového obecního vozidla.
13 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
14 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:50 hodin.

Obec Hejtmánkovice nabízí k prodeji stavební parcely
P1, p.p.č. 3087 o výměře 1084,54 m2 v k. ú. Hejtmánkovice,
P2, p.p.č. 3085 o výměře 1546,61m2 v k. ú. Hejtmánkovice,
P3, p.p.č. 3083 o výměře 1221,30 m2 v k. ú. Hejtmánkovice.
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Minimální cena podání za m je stanovena na 200 Kč +21 % DPH / m , plus
2
složení kauce 50 Kč / m (kauce je osvobozena od DPH).
Pokud majitel pozemku nejdéle do 3 let od data koupě zahájí stavbu a do 3 let
2
od zahájení stavby stavbu zkolauduje, bude mu kauce ve výši 50 Kč / m
(osvobozená od DPH) vrácena.
Zájemci o parcelu doručí svoji žádost na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice
118, obálku označí číslem parcely P1, P2 nebo P3 a nadepíší NEOTVÍRAT.
Stavební parcela bude prodána nejvyšší nabídce. Dojde-li k rovnosti ceny (např.
obec obdrží tři nabídky na koupi jedné stavební parcely a zájemci budou
nabízet stejnou cenu) bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
Otevření obálek se uskuteční vždy poslední pondělí v daném měsíci na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice.
Inženýrské sítě jsou ve výstavbě.

P1 P2 P3

