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

Děkuji OÚ a zastupitelům za dárkový balíček a milou návštěvu k mým
narozeninám.
Jaroslava Stanická
Děkuji OÚ za dárkový balíček a příjemnou návštěvu k mým narozeninám.
Stanislav Branda
Obec Hejtmánkovice děkuje panu Václavovi Kašparovi za věnovaný finanční
dar, který byl použit na „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“.

V neděli 10. 5. 2015 navštíví zástupci obce a členky kulturní komise
ženy nad 70 let a popřejí jim k tomuto svátku.

Obec Hejtmánkovice přeje
všem maminkám k jejich svátku
hodně štěstí, zdraví a radosti.

Dne 25. 4. 2015 starosta slavnostně uvítal do života tyto nové občánky:
Olivera Božiće
Jana Broučka
Magdalenu Annu Indru
Obecní úřad přeje všem nově narozeným občánkům hodně zdraví a štěstí.

Magdalena Anna

Jan

Oliver

Soutěž "O nejlepší hejtmánkovický guláš"
V sobotu 21. 3. 2015 se uskutečnil 3. ročník soutěže O nejlepší
hejtmánkovický guláš, který pořádaly Hejtmanky ve spolupráci s Obecním
úřadem. Porota ve složení -Petr Bůna, Marta Koyšová a Jan Bastl hodnotila
16 vzorků guláše.
Na

1. místě se umístila p.Helena Bašová
2. místo obsadili dva soutěžící -p.Marta Koyšová, Dominik Štěpán
3. místo p. Božena Harasevičová
4. místo p.Anna Králíčková
5. místo p.Buchvaldová Květa
6. místo p.Alena Broučková
7. místo p.Jaroslava Šefránková, p.Jitka Vajsarová

Soutěž moderovala p.Vlaďka Hajnová, o hudební doprovod se na klávesy
postaral p. Jan Libák. Odpoledne proběhlo ve veselém duchu, po skončení
soutěže a po vyhlášení výsledků následovala volná zábava s tancem. O ceny od
sponzorů se postaral p. starosta, za což mu děkujeme. Jen nás mrzí, že se opět
nepřihlásil do soutěže nikdo z ostatních složek ve vsi.
Za Hejtmanky Eva Šafářová

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.04/15/Z04
Den konání:
27. 04. 2015
Místo konání:
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Čas konání:
Od 17:05 do 19:05 hodin.
Přítomni členové ZO:
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Pol
Josef, Seidlová Dana, Adamírová Jaroslava,
Remeš Miroslav, Mgr. Vojtěch Horák, Středa
Jiří, MUDr. Stříbrná Radka
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
JUDr. Šulc Vít, Josef Schovánek,
Veverka Jan
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.03/15/Z03ze dne 30.03.2015.
4) Projednání návrhu rozpočtového výhledu na období 2016-2018.
5) Projednání rozpočtového opatření č. 3 k 30. 04. 2015.
6) Projednání zpětného odkupu pozemku p.č. 3054 v k.ú. Hejtmánkovice.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní Jaroslava Adamírová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 03/15/Z03 ze dne 30.03.2015.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schválili zápis ZO č. 03/15/Z03 ze dne 30.03.2015.
4 ZO projednali Návrh rozpočtového výhledu na období 2016-2018.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Návrh rozpočtového výhledu na období 2016-2018.
5 Rozpočtové opatření č. 3 k 30.04.2015
Nebylo projednáno.
6 ZO projednali žádost o zpětný odkup pozemku p.č. 3054 o výměře 1409 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. Daný pozemek spadá do územní studie, dle které nelze na pozemek p.č.
3054 umístit novostavbu rodinného domu.
PRO:9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvaluje zpětný odkup pozemku p.č. 3054 v k.ú. Hejtmánkovice o výměře
1409 m2 z vlastnictví ….., bytem ….., ……, 55001Broumov do vlastnictví obce
Hejtmánkovice za celkovou kupní cenu 87 690 Kč. Náklady na vklad práva do KN ve
výši 1000 Kč uhradí obec.
7 Různé

7.1 ZO projednali uhrazení faktury ve výši 33 338 Kč včetně DPH společnosti
Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou za přípravné práce pro veřejné
osvětlení na stavebních parcelách pro 6 RD (u MŠ).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují, že společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou provede přípravné práce pro veřejné osvětlení na stavebních parcelách pro 6 RD
(u MŠ). Společnosti bude uhrazena faktura ve výši 33 338 Kč včetně DPH.
7.2 ZO projednali žádost podanou panem ….. o odkoupení části pozemku p.č. 1874/1
v k.ú. Hejtmánkovice za účelem zhotovení zpevněné plochy pro parkování osobního
automobilu.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy zamítají prodej části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Hejtmánkovice žadateli panu
…...
7.3 ZO projednali nasazení a nákup ryb do Šolcárenského rybníku.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nasazení a nákup ryb do Šolcárenského rybníku.
7.4 ZO projednali výměnu hlavních dveří do bytu slečny K. G. v č.p. 64.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují výměnu hlavních dveří nájemkyni K. G. v č.p. 64.
7.5 Obec Hejtmánkovice eviduje dluh paní ….. (nájemce restaurace Šolcovna) na
poplatcích za elektřinu. ZO projednali vytvoření splátkového kalendáře.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují, že dlužná částka bude splacena dle stanoveného splátkového
kalendáře.
7.6 ZO projednali žádost nájemkyně restaurace Šolcovna, paní ….. (na jednání
zastoupené manželem, panem …..) o snížení měsíčního nájemného za prostory
provozovny na 1000 Kč / měsíc. ZO navrhují nájemné ve výši 1000 Kč / měsíc po dobu
jednoho roku tj. od 1.5.2015 do 30.4.2016 s platností od 1.5.2015.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují snížení měsíčního nájemného za prostory provozovny restaurace
Šolcovna nájemkyni paní …... Nájemné ve výši 1000 Kč / měsíc bude nájemkyně hradit
po dobu jednoho roku tj. od 1.5.2015 do 30.4.2016 s platností od 1.5.2015.
7.7 ZO byli seznámeni s inventurou dřeva k 31.3.2015 a s činností v lesích obce
Hejtmánkovice v období od ledna do března 2015.
ZO vzali na vědomí.

7.8 Obec se neustále potýká s vandalismem. Stále se opakuje ničení autobusových
zastávek. Neznámá osoba vykopává boční stěny.
ZO vzali na vědomí.
8 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.05 hodin.

Nové průkazy OZP začne
ÚP ČR vydávat od 1. 4.
2015 – tisková zpráva ÚP
Držitelé
a dočasných

průkazů
průkazů

mimořádných
osob

se

výhod

zdravotním

postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli
zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP
v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4.
Do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli
se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci
roku. Zároveň upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než
do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude
úřad vydávat až po tomto datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů.
Průkazy pro osoby zdravotně postižené pro naši spádovou oblast vydává Úřad

práce v Broumově (Stanislava Opočenského 60, 550 01 Broumov), tel.
950 138 668 (669).

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015
25 MF-Inf 10 - vzor č. 8
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a
rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají
zřízenu datovou schránku. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku
podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a
nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky
Informace o daňové povinnosti. Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních
úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady
vykonávají správu této daně na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný
kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného
kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho
nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Pro
platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně
zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě
složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5
000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Jednotlivé
složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho
finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná
platba určena. Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité
údaje:
● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2015,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
● spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky
rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím,
že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně
rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2015. Jestliže
poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od
částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2015 již před obdržením složenky, použije
složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu. Ve specifických
případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí)
jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle
konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek
poplatníkům. Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se
složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro
zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně
příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu
územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
SDH Hejtmánkovice ve spolupráci s OÚ pořádají soutěž

„O pohár starosty obce Hejtmánkovice“
a

„Bohoušův útok“.
Soutěže se konají v sobotu 30.5.2015 od 13.00 hodin na hřišti TJ Sokol
Hejtmánkovice.
PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE DŘUŽSTVA !

v sobotu 6.6.2015 od 14.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice
Připraveny jsou různé diciplíny
Malování na obličej
Opékání buřtů
Střelnice

