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Brandová Johanna
Raková Marie
Pírová Iveta
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období neutuchajícího pracovního nasazení na našich
zahradách. Pracovní nasazení našich občanů, chalupářů a zahradníků se sekačkami,
„křoviňáky“ a ostatní zahradní technikou je obdivuhodné, ale přesto si Vás dovolujeme
upozornit na dodržování nedělního (svátečního) klidu. Dopřejte i sobě nedělní (sváteční)
odpočinek.
Děkujeme za ohleduplnost.

V neděli 12. 5. 2013 navštíví starosta, místostarosta a členky kulturní komise ženy nad 70 let a
popřejí jim k tomuto svátku.

Obec Hejtmánkovice nabízí
KRBOVÉ DŘÍVÍ ŠTÍPANÉ
B Ř Í Z A je palivo, které je vhodné do otevřených krbů, neboť „neprská„ a hoří i syrové.
Délka polínek:
30 cm 1230,-Kč včetně DPH / 1 prms
40 cm 1190,-Kč včetně DPH / 1 prms
50 cm 1150,-Kč včetně DPH / 1 prms
DOPRAVA PALIVA ZAJIŠTĚNA
Objednávejte na tel. č.:
724 182 792, 491 523 770
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEJTMÁNKOVICE
Č.04/13/Z04

Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

29. 4. 2013
Zasedací místnost OÚ v Hejtmánkovicích
Od 17:05 do 19:40 hodin.
Harasevič Václav, Ing. Brouček Jan, Rak Jiří, Baše Jan,
Seidlová Dana, Pol Josef, MUDr. Stříbrná Radka Vlastimil
Sluka, Jiří Leier, Hrdá Petra.
Mgr. Bašová Kamila

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Viz. Presenční listina
Průběh jednání:
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. Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Program jednání:
1)
Přivítání přítomných.
2)
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3)
Projednání zápisu ZO č. 03/13/Z03 ze dne 25. 3. 2013.
4)
Projednání změny hranice katastru města Broumov a Obce Hejtmánkovice.
5)
Rozpočtové opatření č. 1/2013.
6)
Různé.
7)
Diskuse.
8)
Závěr.
ZO hlasovali o změně pořadí v projednání jednotlivých bodů.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
17:10 Příchod MUDr. Stříbrná Radka
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Seidlová Dana a pan Pol Josef.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO schválili 9 hlasy.
3. Projednání zápisu ZO č. 03/13/Z03 ze dne 25. 3. 2013.
PRO:10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy schválili zápis ZO č. 03/13/Z03.

5. Rozpočtové opatření č. 1/2013 k 31. 3. 2013.
ZO byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1 / 2013 k 31. 3. 2013.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 9 hlasy odsouhlasili.
6. Různé.
a) Nabídka na vysoušení zdiva.
Pan starosta předložil nabídku fy DRYMAT CZ s.r.o., fy se zabývá odstraňováním vlhkosti
z objektů. Obec má zájem o odstranění vlhkosti u objektu č. p. 118. Jelikož byla podána pouze
jedna nabídka, ZO vyčkají na další a potom porovnají cenu a způsob likvidace vlhkosti. Tento bod
bude znovu projednán na ZO dne 27. 5. 2013.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO odsouhlasili 10 hlasy.
b) Státní veterinární správa.
Starosta informoval přítomné o mimořádném veterinárním opatření při výskytu a k zamezení šíření
nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého
kraje. Podrobné informace najdete na www.hejtmankovice.cz, Úřední deska.
ZO vzali na vědomí.
c) Katastrální území Jetřichov.
Starosta oznámil ZO, že bylo zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Jetřichov.
ZO vzali na vědomí.
d)Starosta se zúčastnil pochůzky a jednání o katastrální hranici Hejtmánkovic a Heřmánkovic.
Jednalo se o posunutí hranice mimo řečiště řeky Stěnavy. Jedná se cca o 3000 m2.
ZO vzali na vědomí.
e) Ceník viz. příloha.
ZO projednali ceník plateb o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili.
f) Lesy obce Hejtmánkovice. Viz příloha
Starosta seznámil ZO s hospodařením obecních lesů za I. čtvrtletí roku 2013.
ZO vzali na vědomí.
g) Agentura pro rozvoj Broumovska
Agentura pro rozvoj Broumovska žádá o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč.
Poskytnutý dar bude použit na uhrazení části nákladů spojených s hudebním festivalem „Za
poklady Broumovska 2013“.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili poskytnutí peněžitého daru.
h) Finanční dar
ZO jednali o přijetí peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč od paní Žídkové Evy.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili přijetí peněžitého daru.
Peněžitý dar tj. 50 000,- Kč bude darován městu Broumov na podporu činnosti sociálních služeb
(manželů Žídkových).
ZO hlasovali o darování peněžitého daru ve výši 50 000,- Kč městu Broumov.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili.
ch) Šolcovna
Pan starosta informoval ZO o stavu střešní krytiny na č. p. 64. Krytina je v havarijním stavu a na
některých místech propouští vodu. ZO do dalšího zasedání obdrží názor odborníka, který zhodnotí
stav střechy, předloží výčet nutných oprav a cenu za opravy.
ZO vzali na vědomí.

i) MŠ, Hejtmánkovice
ZO projednali žádost o souhlas převodu kladného hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši
14885,33 Kč podle ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do rezervního fondu.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili.
j) Hejtmánkovice splašková kanalizace
Pan starosta informoval ZO ohledně financování splaškové kanalizace.
Veškeré faktury za výstavbu kanalizace byly uhrazeny. Úvěr v částce 9 000 000,- Kč byl vyčerpán.
Do současné doby je z úvěru již splaceno 486 000,- Kč Komerční bance. Úroky z úvěru činí
44 813,62 Kč. Úroky byly uhrazeny k 24. 4. 2013.
ZO vzali na vědomí.
k) Obecní komunikace p. p . č. 1632/6.
ZO projednali žádost manželů Středových na odkoupení obecní komunikace p. č. 1632/6 o celkové
výměře 352 m2 za 10,- Kč / m2. Cesta není obcí využívána.
Podmínkou prodeje je věcné břemeno práva jízdy a chůze k č. p. 115 a věcné břemeno práva jízdy a
chůze k obecní kanalizaci. Kupující zajistí na své náklady vklad do katastru nemovitostí.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili.
l) Stavební parcela P2
Proběhlo otevření obálky – nabídky na koupi stavební parcely P2 o celkové výměře 1 546,61 m2.
Manželé Vosikovi z Broumova za stavební parcelu nabízí 400 000,- Kč.
ZO hlasovali o uzavření smlouvy o prodeji stavební parcely.
PRO: 10 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy odsouhlasili.
m) Žádost
ZO projednali žádost pana Jana Bašeho o změnu rozhodnutí ze zasedání č. 9/12/Z9, týkající se
zřízení šachty u protlaku splaškové kanalizace k č. p. 213 na pozemku manželů Bašových.
PRO: 1
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy zamítli umístění šachty.
n)Starosta informoval ZO o ukončení smlouvy formou dohody s ing. Ondráškem, daňovým
poradcem. Ing. Ondrášek je jednatelem společnosti ON-OK Libina, s.r.o.
ZO vzali na vědomí.
o) Starosta informoval ZO, že v pondělí 6. 5. 2013 se uskuteční jednání zástupců odboru Životního
prostředí Městského úřadu Broumov a zástupců Správy CHKO Police n. Metují na obecním úřadě
ve věci zřizování přípojek.
ZO vzali na vědomí.
4) Změna katastrální hranice města Broumov a obce Hejtmánkovice.
Starosta města Broumov pan Kotrnec a pan Kuchta představili ZO a přítomným hostům záměr
města Broumov (výstavba sportoviště, které 6 měsíců v roce bude „ zastřešeno nafukovací
střechou“). Vysvětlili z jakého důvodu město Broumov žádá o změnu katastrální hranice obcí.
PRO: 0
PROTI: 10
ZDRŽEL SE: 0
ZO 10 hlasy zamítli změnu katastrální hranice obcí.
7. Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
Starosta zodpovídal dotazy občanů k postupu domovních přípojek a k připojování k domovním
objektům.
Pan Adamíra vznesl několik dotazů ohledně stavu a fungování kanalizačního řádu, jeho dotazy

byly zodpovězeny.
8. Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:40 hodin.

Neskutečné věci, které se dějí v naší obci.
Uklidím si svoji nemovitost, odpad odvezu na sběrné místo a všichni to zaplatíme. Na fotce je vidět
jak se někteří z nás činí, tuto hromadu a nejen tuto hromadu navozil jeden z nás. Co brání
takovému to občanovi, aby tento odpad zavezl do sběrného dvora v Heřmánkovicích??? Napadá mě
jediná věc. Pokud občan vyloží odpad na sběrné místo v obci, zaplatíme to všichni. Odveze-li odpad
do Heřmánkovic, zaplatí to sám. Je třeba na tyto občany, kteří produkují nadměrné množství
odpadu upozornit a obecní úřad bude požadovat úhradu nákladů po těchto občanech. Je s podivem,
pokud se jedná o kovový odpad, není těmto občanům zatěžko odpad zavést do sběrny vzdálené i
několik kilometrů. Nebojme se na tyto věci
upozornit, jedná se o naše peníze.
Starosta obce

Dětský den

na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice

s Křemílkem a Vochomůrkou
v sobotu 1.6.2013 od 14.00 hodin
Připraveny jsou různé disciplíny.
V doprovodu večerníčkových postaviček.
Malování na obličej.
Hudební produkce Zdeněk Hajpišl.

ZVEME DĚTI A RODIČE !!
MATEŘSKÁ ŠKOLA, HEJTMÁNKOVICE
HEJTMÁNKOVICE 203, BROUMOV 550 01
ZÁPIS K DOCHÁZCE
DO MŠ HEJTMÁNKOVICE pro školní rok 2013/2014
Místo pro podávání žádostí o přijetí dítěte: Mateřská škola, Hejtmánkovice
Hejtmánkovice 203
Broumov 550 01
Termín určený pro podání žádostí o přijetí dítěte: 6. 5. 2013
Doba určená pro podávání žádostí o přijetí dítěte: od 10:00 do 16:00 hodin
Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žádosti o přijetí posoudí ředitelka školy v zákonné lhůtě 30 dní.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci dítěte osobně nebo poštou.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka MŠ Hejtmánkovice bude při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2013/2014 postupovat podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a má trvalý pobyt
v obci Hejtmánkovice.

2. Dítě má trvalý pobyt v obci Hejtmánkovice.
3. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte.
4. Věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu).
Mgr. Svatoslava Tremčinská,
ředitelka školy

