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Buchvaldová Marie
Sokolová Maria
Pohlová Kv toslava
Šulc Vít
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavn hodn št stí, zdraví a
spokojenosti.

OÚ d kuje panu Zdeňku Kavkovi za vy ezanou sochu veverky, která je
umíst na v zahrad naší mate ské školy.
D kuji OÚ za dárkový balíček k narozeninám a milou návšt vu.
Božena Harasevičová
Touto cestou bychom rádi pod kovali manželům Suchomelovým za v cné
ceny a pen žitý dar u p íležitosti Dne d tí.
OÚ Hejtmánkovice

P ERUŠENÍ PROVOZU ŠJ V MŠ Hejtmánkovice
Provoz školní jídelny bude p erušen po dobu čty týdnů
od 11. července 2016 do 7. srpna 2016.

UZAV ENÍ MŠ V DOB LETNÍCH PRÁZDNIN
MŠ bude uzav ena po dobu šesti týdnů
od 11. července 2016 do 21. srpna 2016.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HEJTMÁNKOVICE
Vás zve na soutěž v hasičském sportu

O POHÁR STRAROSTY OBCE
HEJTMÁNKOVICE
a

BOHOUŠŮV ÚTOK
11. 6. 2016 od 9.30 hodin
na místním fotbalovém hřišti
Přijďte podpořit naše družstva

Oslavy k tomuto výročí budou zahájeny
v sobotu 23.7.2016 od 13.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové bude od pond lí
1ň. 6. Ň016 vysekávat koryto liščího potoka.
ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny dne Ň4.6.Ň016 Ěpátekě od 8.00
hodin do 14.00 hodin v úseku od č.p. 117 ĚKrátká Marieě po dolní
konec Hejtmánkovic – okály, lisovna hmot.
UPOZOR UJEME občany, že dne 24. 6. 2016 (v pátekě bude
z technických důvodů uzavřen obecní úřad.
Vyzíváme občany, kteří nemají čárové kódy na svých
popelnicích na komunální odpad, aby se dostavili na OÚ, kde
jim bude čárový kód vydán. Nebudou-li nádoby na odpad
označeny čárovým kódem, nebude odpad vyvezen svozovou
firmou. Přidané pytle s odpadem k popelnici určené k odvozu,
musí být také označeny stejným čárovým kódem, který je uveden
na popelnici. Čárové kódy na pytle budou vydány občanům, na
obecním úřad po telefonické domluv (telefon 491 523 770).

DODRŽOVÁNÍ NED LNÍHO KLIDU
Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období neutuchajícího
pracovního nasazení na našich zahradách. Pracovní nasazení
našich občanů, chalupářů a zahradníků se sekačkami,
křovinořezy a ostatní zahradní technikou je obdivuhodné, ale
přesto si Vás dovolujeme upozornit na dodržování ned lního
Ěsvátečníhoě klidu. Dopřejte i sob ned lní Ěsvátečníě
odpočinek.
D kujeme za ohleduplnost.

PRANOSTIKY PRO M SÍC ČERVEN
Chladný kv ten, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní v try v jí, tu se bouřky opozd jí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem
mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žn vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého
vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i m síc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřm ní - ryb a raků nad lení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví.
Červen červený jako z růže kv t.

UZAVÍRKA SILNICE II/ 0
Důvode uzavře í sil ice II/303 v úseku od křižovatky Pasa – Jetři hov
za čerpa í sta i i poho ý h h ot v Brou ově je rekonstrukce silnice za
úpl é uzavírky.

TERMÍN REALIZACE:

30. 5. 2016 – 7. 8. 2016

OBJÍZDNÁ TRASA:
O jízd á trasa pro veškerou dopravu je avrže á po sil i i III/ 0
a
III/ 0
přes o e Jetři hov a dále po sil i i II/ 0 přes o e
Hejt á kovi e do Brou ova. O jízd á trasa je o ous ěr á.
Auto usová zastávka „U Šléglů“ se po do u výstav y dočas ě zruší ez
áhrady, auto usová zastávka „Jetři hov, roz estí“ se dočas ě zruší a
jako áhrad í auto usová zastávka ude Jetři hov, hor í.

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA
REPUBLIKY
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení
voleb do zastupitelstev krajů
Pan prezident vyhlašuje volby do Senátu České republiky a volby do
zastupitelstev krajů, dny jejich konání jsou stanoveny na pátek 7. íjna a
sobotu Ř. íjna 2016.

Jak je to s cestovními doklady pro
děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k mo i či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s d tmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dít musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo na ízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v
cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
po ízení cestovního dokladu pro d ti dovolená n jak zásadn prodraží.
Cestovní pas pro dít do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v n kterých zemích, které byly
dlouhodob turistickými destinacemi, jako nap íklad Egypt nebo Turecko,
se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evrop , a proto jist
pot ší možnost cestovat po v tšin států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dít do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vy ízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dít do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dít tem zajít
na nejbližší obecní ú ad obce s rozší enou působností. K žádosti, kterou na
míst zpracuje ú edník, není nutné p ikládat fotografii; ú edník po ídí
fotografii dít te p ímo na ú adu p i podání žádosti. P i podání žádosti

zákonný zástupce p edkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dít te. V
p ípad , že má dít vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento p edložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximáln 30 dnů. V
p ípad vycestování v kratší lhůt než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůt 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u d tí zpoplatn n poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k
vy izování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V p ípad , že má dít cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se
p edem informovat u zastupitelského ú adu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dít tem. Je také t eba
dát si pozor na to, že n které státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu p i vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčast ji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 m síců. Podrobnosti k t mto i dalším podmínkám Ěnap . vízová
povinnost) lze zjistit u zastupitelského ú adu daného státu, pop ípad je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních v cí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
nám stkyn ministra vnitra
pro ízení sekce ve ejné správy

DSO BROUMOVSKO
TISKOVÁ ZPRÁVA

Malé letní dovádění – den plný her a zábavy
Obec Martínkovice a DSO Broumovsko zvou v sobotu 1Ř. června na
již sedmý ročník Malého letního dovádění. O putovní pohár se v
„obecní olympiádě“ utkají od 14 hodin týmy ze všech obcí
Broumovska a tým DSO Policka ve velmi netradičních disciplínách.
Na Chatě pod Korunou v Martínkovicích se v sobotu odehraje již
tradiční setkání patnácti týmů a jejich fanoušků. Týmy jednotlivých obcí
budou sout žit v neobvyklých disciplínách. „Na své si přijdou návšt vníci
všech v kových kategorií, je připravený pestrý dopl kový program
v průb hu celého odpoledne. B hem probíhajících sout ží i po jejich
vyhlášení budou hrát kapely Slaveňáci a Pepíci“ zve na akci p edseda
DSO Broumovska a starosta Božanova Karel Rejchrt.
A na co se tedy můžete t šit? Pro d ti bude postavený skákací hrad a
stánek, kde si mohou prohlédnout propracované modely aut.
Martínkovické spolky p ipraví občerstvení, k vid ní bude ukázka
míchaných nápojů, vystoupení žákyň p veckého oddělení ZUŠ
Broumov, práce uměleckého ková e a mnoho dalšího.
Malé letní dovád ní po ádá DSO Broumovsko již sedmým rokem,
odehrává se vždy v průb hu léta v jedné z obcí Broumovska. „Obecní
olympiády“ jsou vždy ve znamení her, legrace, zábavy, dobrého jídla,
koncertů hudebních skupin a atrakcí pro nejmenší.
Více informací: Lenka Wilkeová Ěadministrativa DSO Broumovskoě:
dso.wilkeova@gmail.com, 604 223 902

ZÁPIS Z VE EJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.05/16/Z05
Den konání:
30. 5. 2016
Místo konání:
OÚ Hejtmánkovice, zasedací
místnost
Čas konání:
Od 17:00 do 18:15 hodin.
P ítomni členové ZO:
Harasevič Václav, Remeš Miroslav,
Seidlová Dana, Adamírová Jaroslava,
Pol Josef, Mgr. Horák Vojt ch,
St eda Ji í
Omluveni členové ZO:
MUDr. St íbrná Radka, Ing. Jan
Brouček
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Schovánek Josef, Šulc Vít
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. P ítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) P ivítání p ítomných.
2) Volba ov ovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č. 04/16/Z04 ze dne 25. 4. 2016.
4) Projednání Rozpočtového opat ení č. 4 k 31. 5. 2016.
5) Projednání Zám ru č. 03/2016, 04/2016, 05/2016.
6) Projednání prodeje pozemku p.č. 30Ř7 stav.parcela P1, projednání
prodeje části pozemku p.č. 53/1, projednání prodeje pozemku p.č.
173/2.
7) Projednání pronájmu obecní restaurace.
8) Různé.
9) Diskuse.
10) Záv r.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schválili program jednání.

2 Volba ově ovatelů zápisu.
Jako ov ovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní
Jaroslava Adamírová.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 7 hlasy.
3 Projednání zápisu ZO č. 04/16/Z04 ze dne 25. 4. 2016.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schválili zápis ZO č. 04/16/Z04 ze dne 25. 4. 2016.
4 ZO projednali Rozpočtové opat ení č. 4 k 31. 5. 2016 viz p íloha.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schválili Rozpočtové opat ení č. 4 k 31. 5. 2016 viz p íloha.
5.1 ZO projednali Zám r č. 03/2016 prodeje stavebního pozemku p.č.
30Ř7 o vým e 10Ř4,54 m2, stavebního pozemku p.č. 30Ř5 o vým e
1546,61 m2 a stavebního pozemku p.č. 30Ř3 o vým e 1221,30 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schválili Zám r č. 03/2016 prodeje stavebního pozemku p.č.
30Ř7 o vým e 10Ř4,54 m2, stavebního pozemku p.č. 30Ř5 o vým e
1546,61 m2 a stavebního pozemku p.č. 30Ř3 o vým e 1221,30 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
5.2 ZO projednali Zám r č. 04/2016 prodeje části pozemku p.č. 53/1v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Zám r č. 04/2016 prodeje části pozemku p.č. 53/1v
k.ú. Hejtmánkovice.
5.3 ZO projednali Zám r č. 05/2016 prodeje pozemku p.č. 173/2 o celkové
vým e 100 m2.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Zám r č. 05/2016 prodeje pozemku p.č. 173/2 o
celkové vým e 100 m2.

17:10 hodin p íchod MUDr. St íbrná Radka
6.1 ZO projednali žádost o prodej stavební parcely p.č. 30Ř7 o vým e
1084,54 m2, kterou podala ….., Praha, a ….., Praha. Žadatelky nabízejí
200,-Kč+21% DPH/m2 + složení kauce 50 Kč / m2.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej pozemku p.č. 30Ř7 o vým e 10Ř4,54 m2
v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví …. a ……, bytem
……, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, za sjednanou cenu 200,-Kč+21%
DPH/m2 + složení kauce 50 Kč / m2. Náklady na vklad práva do KN ve
výši 1000,- Kč uhradí kupující.
6.2 ZO projednali žádost o prodej části pozemku p.č. 53/1 podanou panem
….. z Hejtmánkovic. ZO navrhují, že žadatel na své náklady uhradí
vyhotovení geometrického plánu a rozd lení pozemku. ZO navrhují 10,Kč / m2, vým ra bude up esn na po vyhotovení geometrického plánu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují prodej části pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Hejtmánkovice
z vlastnictví obce do vlastnictví ….., bytem ….., 550 01 Broumov, za
sjednanou cenu 10,- Kč / m2, celková kupní cena bude up esn na po
vyhotovení geometrického plánu. Náklady na vklad práva do KN ve výši
1000,- Kč uhradí kupující. Náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradí kupující, pan…...
6.3 ZO projednali prodej pozemku p. č. 173/2 o celkové vým e 100 m2
paní ….. z Hejtmánkovic. ZO navrhují 10,- Kč / m2.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují prodej pozemku p.č. 173/2 o vým e 100 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ……, bytem ……, za
sjednanou cenu 10,- Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 1000,- Kč, s tím,
že náklady na vklad práva do KN ve výši 1000,- Kč uhradí kupující.
7 ZO projednali pronájem obecní restaurace Šolcovny společnosti ETAH,
s.r.o., zastoupenou paní Pavlou Janíkovou. ZO navrhují m síční nájemné
za m síc červen 2016 ve výši 0,- Kč, za m síc červenec 2016 ve výši

1000,- Kč, za m síc srpen 2016 ve výši 2000,- Kč, za m síc zá í a
následující m síce nájemné ve výši 3000,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem obecní restaurace Šolcovny od 1. 6. 2016
společnosti ETAH, s.r.o., zastoupenou paní Pavlou Janíkovou. Schvalují
m síční nájemné za m síc červen 2016 ve výši 0,- Kč, za m síc červenec
2016 ve výši 1000,- Kč, za m síc srpen 2016 ve výši 2000,- Kč, za m síc
zá í a následující m síce nájemné ve výši 3000,- Kč.
Ř Různé
8.1 ZO Projednali Zám r obce Hejtmánkovice č. 02A/2016 o pronájmu
obecního bytu v č.p. 64.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Zám r obce Hejtmánkovice č. 02A/2016 o pronájmu
obecního bytu v č.p. 64.
8.2 ZO projednali pronájem obecního bytu v č.p. 64 paní Pavle Janíkové
Ěsoučasná nájemkyn obecní restauraceě. ZO navrhují, že doba pronájmu
bytu, se bude odvíjet od doby pronájmu obecní restaurace Šolcovny.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují pronájem obecního bytu v č.p. 64 paní Pavle
Janíkové, Byt byl p id len paní Pavle Janíkové, jelikož je současnou
nájemkyní obecní restaurace Šolcovny. Ukončí-li paní Pavla Janíková
svou podnikatelskou činnost v restauraci Šolcovna, zároveň s ní bude
ukončena smlouva o pronájmu obecního bytu v č.p. 64.
8.3 ZO projednali žádost o vrácení kauce 50,- Kč / m2 bez DPH za
stavební parcelu p.č. 30Ř1 o vým e 1330 m2, podanou paní ….. a panem
…...
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují vrácení kauce 50,- Kč / m2 bez DPH za stavební
parcelu p.č. 30Ř1 o vým e 1330 m2 paní ….. a panu ….. z důvodu spln ní
všech podmínek dle kupní smlouvy.
8.4 ZO projednali žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 210 podanou
paní …...

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují pronájem obecního bytu v č.p. 210 paní …..
s účinností od 1.6.2016 na dobu jednoho roku.
8.5 ZO projednali žádost o pronájem obecního bytu podanou paní …….
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy zamítli pronájem obecního bytu paní …...
8.6 ZO projednali odkoupení vybavení v byt po nájemkyni ….. v č.p. 64.
PRO: 3
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 0
ZO 5 hlasy zamítli odkoupení kuchyňské linky, barového pultu a myčky
na nádobí od p edešlé nájemkyn bytu v č.p. 64 (……).
8.7 V pátek 7. íjna a v sobotu Ř. íjna se budou konat volby do Senátu
parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.
ZO vzali na v domí.
8.8 ZO projednali Smlouvu o z ízení v cného b emene – služebnosti IV12-2012884/VB5, Hejtmánkovice knn p ipojení 1ŘŘ4/2 Kouba.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Smlouvu o z ízení v cného b emene – služebnosti
IV-12-2012ŘŘ4/VB5, Hejtmánkovice knn p ipojení 1ŘŘ4/2 Kouba. ZO
pov ují starostu podepsáním smlouvy.
8.9 ZO projednali žádost m sta Broumova o odkoupení části pozemku p.č.
3542/1 v k.ú. Hejtmánkovice. Z důvodu dopln ní souhlasů k plánované
stavb od občanů Hejtmánkovic bydlících u sportovního areálu Emericha
Ratha se projednání p esouvá na 27. 6. 2016.
( č.p. 27, 7ř, 5Ř, 1Ř2, 224 ě
8.10 ZO projednali Rozhodnutí podle § 3, odst.1, zák.č.13/1řř7 Sb.
v platném zn ní Ve ejnou vyhláškou podle § 25, odst.1a § 144, odst.6
Správního ádu v platném zn ní. ZO projednali pasport místních a
účelových komunikací.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO Ř hlasy schvalují Rozhodnutí podle § 3, odst.1, zák.č.13/1řř7 Sb.
v platném zn ní Ve ejnou vyhláškou podle § 25, odst.1a § 144, odst.6
Správního ádu v platném zn ní.
8.11 Prodej pozemku p.č. 135 o vým e 205 m2 a pozemku p.č. 1463 o
vým e 266 m2 nebude projednán z důvodu nespln ní podmínky stanovené
v zápise č. 04/16/Z04 ze dne 25.4.2016.
8.12 ZO projednali Plán rozvoje obce Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Plán rozvoje obce Hejtmánkovice.
8.13 ZO projednali žádost o finanční p ísp vek pro cestu
výstavy po USA podanou ímskokatolickou farností –
Broumov.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy zamítli žádost o finanční p ísp vek pro cestu
výstavy po USA podanou ímskokatolickou farností –
Broumov.

fotografické
d kanstvím
fotografické
d kanstvím

8.14 ZO projednali návrh na Rozhodnutí ve v ci p ipojení rekreačního
objektu č.p. 112 na splaškovou kanalizaci. ZO navrhují, že objekt č.p. 112
musí být p ipojen do 15.7.2016 na splaškovou kanalizaci.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují Rozhodnutí, že nemovitost č.p. 112 musí být
nejpozd ji do 15.7.2016 napojena na ve ejnou kanalizaci.
8.15 ZO projednali Studii revitalizace obecního rybníka za Šolcovnou a
současn projednali nabídku projekčních prací na revitalizaci rybníka
zpracovanou firmou AXIOM engineering s.r.o., Pardubice. Firma za
celkové vypracování, podání a správu žádosti požaduje Ř4 000 Kč
bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO Ř hlasy schvalují nabídku firmy AXIOM engineering s.r.o., Pardubice
na vypracování projektu Revitalizace rybníka v obci Hejtmánkovice. ZO

pov ují starostu podepsáním Smlouvy o poskytování odborných služeb č.
110457/2016.
8.16 ZO projednali dodatek smlouvy mezi obcí a svozovou firmou Marius
Pedersen a.s..
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO pov ují starostu podepsáním dodatku za p edpokladu výhodn jších
cen za sb r a p epravu využitelných složek komunálního odpadu.
9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům p i jejich projednávání.
10 Závěr

Pan starosta se rozloučil s p ítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:15 hodin.

Neznámá osoba si odnesla dva ke e
ze stanovišt na most u Cejnarů.
Další 4 ovocné stromy byly
ukradeny
podél
zadní
cesty
ke Kinclovu rybníku („Brožáku“).

Pracovníci obce vyrobili 5 laviček, které jsou
rozmíst ny po zadní cest .

Vm

síci kv tnu bylo vypušt no dalších 500
kg kaprů do rybníku za Šolcovnou.

V roce 2015 – 2016 bylo v naší obci vysázeno
cca 250 sazenic listnatých stromů. Vznikly
nové aleje z ovocných Ět ešn , jablon , hrušn )
a listnatých d evin Ěje abiny, javory, lípyě.

Vážení občané, z důvodu uzavírky a hustého silničního provozu je nutné
dbát zvýšené opatrnosti a více využívat zadní komunikaci. Pan starosta
jednal s policií ČR o zvýšeném dohledu nad dopravní situací v obci
Hejtmánkovice.

MŠ Hejtmánkovice - zahrada

D tský den s Machem a Šebestovou

