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Harasevič Václav

Kubečková Marie

Štaudová Eva

Hejzlar Milan

Michlová Hana

Marek Václav

OÚ jim do dalších let touto cestou p eje hlavn hodn št stí, zdraví a
spokojenosti.

D kuji OÚ obce Hejtmánkovice za blahop ání k mým narozeninám.
Též d kuji gratulantkám za jejich milou společnost.
Vladimír Archleb st.
D kuji panu starostovi a paní Seidlové za milou p edvánoční
návšt vu a p eji všem do nového roku p edevším spoustu zdraví.
Martin Rozum
D kuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Irena Růžičková
D kuji obecnímu ú adu za v novaný stolní kalendá .
Irena Remešová

Nové šatní skříně do
Mateřské školy
Hejtmánkovice pro naše
nejmenší vyrobilo
truhlářství pana Josefa
Schejbala z Vernéřovic.

POPLATKY V ROCE 2016
 POPLATEK ZA ODPADY

Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se
splatností do konce března 2016.
 Sleva 200,- Kč bude odečtena z celkové výše, pokud poplatník
uhradí poplatek za odpady do posledního dne m síce února
p íslušného 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 zpoplatn ném.


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 2016 činí 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč.

 POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj činí 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 SB RNÝCH PYTL

V ROCE 2016 (Tetra paky, Pet

lahve, papír) bude i nadále probíhat vždy poslední pátek v daném m síci

29. ledna

26. února

25. března

29. dubna

27. května

24. června

29. července

26. srpna

30. září

21. října

25. listopadu

30. Prosince

SLOVO STAROSTY: Vážení občané, dovolte mi na úvod Vám
pop át hodn zdraví a št stí v novém roce.

Nový rok 2016 nám přinese změnu v evidenci svozu komunálního
odpadu, do konce měsíce ledna všichni obdržíte čárové kódy, které jsou
evidovány a budou nalepeny na popelnice. Pokud máte více popelnic,
bude čárový kód nalepen na všechny nádoby. Od 1. 2. 2016 budou
vyváženy pouze ty popelnice, které budou označeny čárovým kódem. Tento
systém bude sloužit k lepší evidenci odvezeného komunálního odpadu
v naší obci a tím i k přesnější fakturaci (vyúčtování od svozové firmy)
doposud účtováno paušálem. Poplatky pro rok 2016 se neměnní.
Čárovými kódy budou označeny i popelnice podnikatelů.
V příštím měsíčníku vás seznámíme s hospodařením obce za rok 2015.
Jen krátce mi dovolte se zmínit o dotazníkové akci, která slouží jako
podklad pro zpracování rozvojového dokumentu naší obce. Vzhledem
k tomu, že v obci je 522 voličů, což jsou občané od 18 let nahoru, vrátilo
se jen necelých 160 dotazníků. Těm z vás, kteří jste dotazník odevzdali a
věnovali, vyplnění svůj drahocenný čas děkuji. Dotazníkem byly osloveny
všechny domácnosti. Dotazníky budou vyhodnoceny a požadavky budou
zapracovány do rozvojového dokumentu obce Hejtmánkovice.
Něco málo k našim povinnostem.
Máme topnou sezonu v plném proudu a jako vlastníci nemovitostí máme
povinnost jedenkrát ročně nechat provést vyčistění a kontrolu spalinových
cest. Nejde jen o splnění povinnosti, (podle některých z nás zas nějaké
hloupé nařízení), ale jde o skutečnost, pokud dojde k požáru objektu a
budete uplatňovat škodu na pojišťovně, pojišťovna po vás bude chtít
doložit splnění této povinnosti. V rámci zlepšování služeb a pomoci
našim občanům nabízíme možnost do konce srpna 2016 podat si žádost na
OÚ, žádosti budeme evidovat a v měsíci září zajistíme odborníka –
kominíka na provedení těchto prací. Úhradu za provedenou práci si každý
majitel nemovitosti hradí sám. Čím více bude těchto žádostí, tím lepší
cenu za výkon můžeme dohodnout. S výslednou cenou budou žadatelé
seznámeni.
starosta

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZůSEDÁNÍ ZůSTUPITELSTVů OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
P ítomni členové ZO:

č.11/15/Z11
17.12.2015
Restaurace Šolcovna v Hejtmánkovicích
Od 17:05 do 18:45 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Remeš Miroslav,
Seidlová Dana, Adamírová Jaroslava, Středa Jiří
MUDr. Stříbrná Radka, Pol Josef, Mgr. Vojtěch Horák

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Schovánek Josef, Šulc Vít, Baše Jan, Bašová Kamila
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05 hodin starostou obce panem Václavem
Harasevičem. Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 10/15/Z10 ze dne 23. 11. 2015.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 11 k 31. 12. 2015.
5) Schválení rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2016.
6) Stanovení plánu inventur pro rok 2015.
7) Projednání prodeje kolového malotraktoru MT8 050 a nářadí ke kolovému malotraktoru MT8 050.
8) Projednání smlouvy o výpůjčce.
9) Různé.
10) Diskuse.
11) Závěr.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schválili program jednání.

2 Volba ov ovatel zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní Jaroslava
Adamírová.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 6 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 10/15/Z10 ze dne 23.11.2015.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schválili zápis ZO č. 10/15/Z10 ze dne 23.11.2015.
4 ZO byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 11 k 31.12.2015 viz příloha.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy odsouhlasili Rozpočtové opatření č. 11 k 31.12.2015 viz příloha.
5 ZO projednali Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2016.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují, Návrh rozpočtu na rok 2016 obce Hejtmánkovice, rozpočet se
schvaluje jako schodkový na straně příjmů ve výši 9 492 924 Kč a na straně výdajů
ve výši 8 699 272 Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt finanční rezervou z minulých
let.

6 ZO byli seznámeni s Plánem inventur pro rok 2015. Inventarizace majetku a
závazků bude řádně zahájena dne 1. 1. 2016. Starosta jmenoval inventarizační
komisi.
ZO vzali na vědomí.
17:22 příchod Josef Pol
7 ZO projednali prodej kolového malotraktoru MT8 050 a nářadí ke kolovému
malotraktoru. OÚ byly doručeny tři cenové nabídky.
1. nabídka: Barák Zdeněk, Velká Bíteš nabízí
209 000 Kč včetně DPH
2. nabídka: Ježek Radek, Žatec nabízí
212 500 Kč včetně DPH
3. nabídka: Kmoníček Ladislav, Pardubice nabízí
217 800 Kč včetně DPH
ZO projednali a hlasovali o nejvyšší cenové nabídce od pana Ladislava Kmoníčka
z Pardubic.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují prodej movitého majetku – kolového malotraktoru MT8 050 a
nářadí ke kolovému malotraktoru MT8 050 z vlastnictví obce do vlastnictví
Ladislava Kmoníčka z Pardubic za 217 800 Kč vč. DPH.
8 ZO projednali Smlouvu o výpůjčce, předmětem a účelem výpůjčky je čelní
nakladač s příslušenstvím, který po pěti letech přejde z vlastnictví DSO Broumovsko
do vlastnictví obce Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Smlouvu o výpůjčce a pověřují starostu podepsáním smlouvy.
ř R zné
9.1 ZO projednali žádost Městské knihovny Náchod o poskytnutí finančního daru na
nákup knih do výměnného fondu. Pan starosta navrhl finanční dar ve výši 2.000 Kč.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Městské knihovně
Náchod za účelem nákupu knih do výměnného fondu.
9.2 ZO byli seznámeni s ceníkem štípaného dřeva pro rok 2016.
ZO vzali na vědomí.
9.3 Na výstavbu autobusové zastávky u Hajpišlů bylo vydáno stavební povolení,
které musí nabít právní moci, poté následně dojde k výstavbě autobusové zastávky.
ZO vzali na vědomí.
9.4 ZO projednali vybudování chodníku v úseku od autobusové zastávky u Bůnů
k váze pod bytovkami v době, kdy by měla být rekonstruována hlavní komunikace
(pravděpodobně rok 2016).
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zadání projektové dokumentace na vybudování chodníku podél
hlavní komunikace v úseku od autobusové zastávky u Bůnů k váze pod bytovkami a
pověřují starostu jednáním s projektantem.
9.5 ZO projednali prezentaci naší obce prostřednictvím „malované mapy“.
PRO: 0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy zamítli prezentaci naší obce prostřednictvím „malované mapy“.
9.6 Obec vyzvala celkem čtyři firmy k podání cenové nabídky na „Zpracování
pasportu místních komunikací pro obec Hejtmánkovice“. Cenovou nabídku na
„Zpracování pasportu místních komunikací pro obec Hejtmánkovice“ zaslali dvě
firmy. ZO projednali cenové nabídky.
1. nabídka: HPN projekt s.r.o., Obrataň
29 645 Kč vč. DPH
2. nabídka: Ing. Jaroslav Flegl, Pardubice
22 400 Kč vč. DPH
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují cenovou nabídku ve výši 22 400 Kč vč. DPH na „Zpracování
pasportu místních komunikací pro obec Hejtmánkovice“ podanou Ing. Jaroslavem
Fleglem z Pardubic.
10 Diskuze: Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.

KULTURNÍ AKCE V M SÍCI B EZNU
Rok s rokem se sešel,
čas masopustní nadešel.
Zveme všechny-malý, velký, dědky, babky, tlustý, tenký na

PRŮVOD MASEK
V SOBOTU 5. BŘEZNA V 8.00 HODIN SRAZ MASEK NA
NÁDVOŘÍ ŠOLCOVNY

 12. b ezna 2016 od 20.00
hodin

 k tanci a poslechu bude
hrát hudební skupina
„ůXEL“ z Olomouce

Den otev ených dve í na Masarykov základní škole - 12.01.2016
Srdečně zveme všechny zájemce na
Den otev ených dve í, který se uskuteční 12.ledna 2016 od 13,30 do 17 hodin
v budově školy v ulici Komenského 312.
Pro rodiče a děti jsou připraveny ukázky učebnic a školních
pomůcek, rovněž bude možné projít si prostory školy.
MůSůRYKOVů ZÁKLůDNÍ ŠKOLů-ZÁPIS
V souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v y h
l a š u j i zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2016/2017. Zápis se uskuteční v
budově Masarykovy základní školy, Broumov, Komenského 312 a v Cihlářské 156 v
Broumově - Olivětíně, a to ve čtvrtek 2Ř. ledna 2016 v dob od 13:00 do 17:00 hodin.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce platí pro rodiče, jejichž děti
se narodily v době od 01.09.2009 do 31.08.2010. S sebou je nutno vzít rodný list dít te
a vlastní občanský pr kaz.

ZÁKLůDNÍ ŠKOLů HRůDEBNÍ, BROUMOV-ZÁPIS
V souladu s § 46, ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuji zápis dětí do
prvních tříd pro školní rok 2016/2017. Zápis se uskuteční
ve čtvrtek 2Ř. ledna 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
v budově 1.stupně ZŠ (malá budova za kostelem).
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti po loňském
odkladu.
Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou rodný list dítěte a vlastní
občanský průkaz.
Z pověření Městského úřadu Broumov
Vladimír Vondrouš, ředitel školy

