ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
Č.1/12/Z1
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Host:

30.1.2012
Zasedací místnost Obecního úřadu v
Hejtmánkovicích
Od 17:00 do 21.15 hodin
Harasevič Václav, MUDr. Stříbrná
Radka, Ing. Brouček Jan, Pol Josef,
Rak Jiří, Seidlová Dana, Sluka
Vlastimil, Leier Jiří
Baše Jan, Bc. Bašová Kamila, Hrdá
Petra
Josef Schovánek

Průběh jednání:
1.
Zahájení zasedání zastupitelstva.
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
panem starostou obce Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 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. 11/11/Z11 ze dne 15.12.2011.
4) Projednání možných úspor elektrické energie –CENTROPOL
ENERGY, a.s.

5) Rozpočet na rok 2012.
6) Projednání rozpočtového opatření č.5.
7) Projednání zástavy lesního pozemku č. 695.
8) Různé.
9) Diskuze.
10) Závěr.
2.
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a 8 hlasy schváleni pan Josef Pol a
pan Jiří Leier. Jako členové návrhové a mandátové komise byli navrženi a 8
hlasy schváleni pan Vlastimil Sluka a paní MUDr. Radka Stříbrná.
3.
Projednání zápisu ZO č. 11/11/Z11 ze dne 15.12.2011.
PRO:8
PROTI:0
Zápis ZO č. 11/11/Z11 byl schválen 8 hlasy.
4.
Projednání možných úspor elektrické energie –CENTROPOL
ENERGY, a.s.
Pan starosta byl pověřen ZO k vyřízení žádosti o návrh smlouvy a
k porovnání cenových relací s ostatními firmami. Seznámení s výsledky
jednání o možných úsporách elektrické energie přednese starosta obce na
příštím zasedání ZO.
5.
Rozpočet na rok 2012 (viz.příloha zápisu).
ZO navrhli opravu §5512- požární ochrana- na částku 64000,- Kč.
PRO:8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili rozpočet na rok 2012.
6.
Projednání rozpočtového opatření č. 5,6/2011 (viz. příloha
zápisu).
PRO:8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 5,6/2011.
7.
Projednání zástavy lesního pozemku p.č.695.
ZO pověřilo starostu obce k podpisu Zástavní smlouvy Z3.
PRO:8
PROTI: 0
Zastupitelé obce 8 lasy schválili zástavu lesního pozemku p.č.695 k dofinancování splaškové kanalizace.
8.
Různé
a) Změna firmy na svoz komunálního odpadu – nová firma - Marius
Pedersen – smlouva na rok 2012 se nemění.

b) Průzkumné území TRUTNOVSKO – OÚ vypracoval Rozklad proti
rozhodnutí o stanovení průzkumného území TRUTNOVSKO pro
vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu vázaného na
paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve.
ZO vzalo na vědomí a pověřilo starostu obce jednáním v této věci.
c) Splašková kanalizace – starosta obce seznámil ZO s postupem prací.
d)
Kauce- obecní byty – ZO zrušilo bod č.10 h) zápisu 11/11/Z11 ze
dne 15.12.2011 – vybírání jednorázové kauce ve výši 10000,- Kč při
pronájmu obecních bytů s účinností při uzavírání nových smluv.
PRO: 8
PROTI:0
ZO zrušilo bod č.10 h) zápisu 11/11/Z11 ze dne 15.12.2011.
ZO navrhlo vykonat kontrolu v obecních bytech ve dnech 20. – 24. 2 2012.
Složení komise pro kontrolu obecních bytů: Václav Harasevič, Jiří Rak,
MUDR. Radka Stříbrná. ZO navrhlo provádět kontrolu bytů
v pravidelných intervalech, nejméně však jednou ročně.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili kontrolu v obecních bytech.
e)
Obecní hospoda Šolcovna – starosta obce informoval ZO o
neplacení závazků nájemcem v obecní hospůdce Šolcovna. Nájemci, panu
Zdeňku Vackovi, byl zaslán dopis s vyčíslením dlužné částky – bez odezvy.
ZO pověřilo starostu obce jednáním s panem Vackem. Pokud nedojde
k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem a nedojde k následné úhradě
dlužné částky, bude panu Vackovi zaslána výpověď.
PRO: 8
PROTI: 0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili zaslání výpovědi dle smlouvy.
f)
Žádost o projednání možné výpomoci při stavbě kanalizační
přípojky – na OÚ byla doručena žádost manželů Jirmanových a manželů
Schovánkových o možné výpomoci při stavbě kanalizační přípojky. ZO
odložilo tento bod jednání do doby, než bude od projektanta vyčíslena výše
nákladů na stavbu přípojky.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce schválili 8 hlasy odložení tohoto bodu jednání.
g)
Lesy obce Hejtmánkovice – starosta obce seznámil ZO s plánem
a rozpočtem lesního hospodářství na rok 2012 a s přehledem o plnění
hlavních výkonů v lesích obce Hejtmánkovice.

h) Kulturní dům – vymalování sálu a předsálí. Byly osloveny 3 firmy a
po zaslání cenových nabídek byla vybrána firma Luboš Krupa z Police nad
Metují. Cena vymalování je stanovena na 42650,- Kč. Starosta obce jednal
s majiteli Kulturního domu o podmínkách výmalby. OÚ bude v případě
financování malby osvobozen o platby nájmů za sál při konání obecních
akcí v Kulturním domě po dobu 5 let. Provozovatel se zavázal k celkové
opravě podlahy (broušení, lakování).
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce schválili 8 hlasy výmalbu Kulturního domu.
Nákup kamen do Kulturního domu – cenová nabídka od firmy HS
Flamingo s.r.o. ZO pověřili starostu obce k jednání s výše uvedenou firmou
(propočet výhřevnosti s ohledem na velikost sálu). V případě nákupu
kamen zůstanou tyto majetkem obce.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce schválili nákup kamen 8 hlasy.
i) Veřejné osvětlení – nabídka na zpracování studie veřejného osvětlení
firmou CODES CZ v obci Hejtmánkovice – 42000,- Kč bez DPH.
PRO: 1
PROTI: 6
ZDRŽEL SE:1
Zastupitelé obce zamítli 6 hlasy vypracování studie na veřejné osvětlení.
j)
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov - Starosta obce
informoval ZO o výši příspěvku obce na pečovatelskou službu.
ZO navrhli určit maximální měsíční příspěvek obce na pečovatelskou
službu ve výši 2000,- Kč.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili maximální výši měsíčního příspěvku na
pečovatelskou službu.
k)
Recyklace skládky – odtěžení materiálu a následnou recyklaci na
stavební material. Cena zpracování žádosti o stanovisko na MŽP a žádosti
o povolení + nový provozní řád je cca 22000,- Kč.
PRO:8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili částku 22000,- Kč na zpracování žádosti.
19.50 hodin – odchod pan Josef Schovánek.
l)
Neinvestiční náklady na žáky ZŠ – plnící povinnou školní
docházku ve škole zřizovanou jinou obcí. Starosta obce seznámil ZO s výší
příspěvků na žáky.
Martínkovice – 8000,- Kč, Náchod – 7000,- Kč, Broumov - 8000,- Kč.

PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili výši příspěvku na žáky plnící povinnou
školní docházku ve škole zřizovanou jinou obcí.
m) Smlouva o právu provést stavbu - VEBA, textilní závody a.s.
Stavebník má zájem na nemovitostech v katastrálním území
Hejtmánkovice par.č.697/1,782,(782,781/2),1839,696/1(772/1)1847,843/1
(843/2), 844/2, 844/1 (845/1)- realizovat stavbu – Vodovodní řad Veba a.s.
Broumov – závod Olivětín.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé 8 hlasy schválili smlouvu o právu provést stavbu.
n)
HEJTMANKY- znovu projednání příspěvku spolku Hejtmanky. ZO
rozhodlo ponechat původní rozhodnutí ze zasedání ZO ze dne 14.11.2011
č.10/11/Z10 bod č. 7 h)
o)
Jan Šrytr – foto obce Hejtmánkovice.
ZO pověřili starostu obce k jednání s panem Šrytrem ohledně zhotovení
fotografií obce Hejtmánkovice.
p)
Dětské hřiště – projednání žádosti o dotaci na vybavení dětského
hřiště a doplnění herních prvků v MŠ Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce 8 hlasy schválili realizaci obnovy vybavení dětského
hřiště v MŠ.
r)
Záměr č. 10/2011 – prodej obecních pozemků p.č.166/3, 171/1 a
st.p.č. 85.
ZO pověřili starostu obce kontaktovat odhadce pana Ing. Břetislava
Jirmana ohledně ocenění výše uvedených nemovitostí.
s)
Komlexní pozemková úprava – odsouhlasení nového uspořádání
pozemků se uskuteční dne 14.2.2012 od 10.00 hodin do 17.00 hodin a dne
15.2.2012 od 8.30 hodin do 15.00 hodin.
ZO vzalo na vědomí termíny odsouhlasení nového uspořádání pozemků.
t)
Směna
pozemku–žádost
č.j.OÚ
/612/2011
projednáno
dne15.12.2011 bod 10d).
ZO tento bod zrušilo.
PRO:8
PROTI:0

u)
Komplexní pozemkové úpravy- směna obecních pozemků- ZO
pověřilo starostu obce k jednání ve věci komplexně pozemkových úprav
ohledně obecních pozemků a jejich směny. ZO budou průběžně
informováni.
v)
Ostatková zábava, průvod – ZO vzali na vědomí pořádání
ostatkového průvodu dne 4.2.2012 a ostatkové zábavy dne 11.2.2012.
w) Opravy a úpravy v MŠ – dostavba stříšky nad vstupem do MŚ,
oprava vstupního schodiště, odborné posouzení stromů na zahradě,
odstranění pařezů a srovnání terénu, zastínění pískoviště, pořízení nového
nábytku do třídy a herny, výmalba prostor školky.
ZO vzalo na vědomí přehled nutných oprav a úprav a rozhodlo realizovat je
dle finančních možností.
x) Kanalizační přípojky – vedoucí přes obecní pozemky. Výše správního
poplatku činí 1000,- Kč.
PRO: 8
PROTI:0
Zastupitelé obce rozhodli 8 hlasy schválit zaplacení správního poplatku ve
výši 1000,- Kč z obecního rozpočtu.
8.
Diskuse
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9.
Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO ve 21.15
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Pozvánka na veřejné zasedání
Hejtmánkovice
3) Rozpočet na rok 2012
4) Rozpočtové opatření č.5,6/2012
Zápis byl vyhotoven dne: 31.1.2012.

zastupitelstva

obce

Vážené dámy, pánové!
Chtěl bych Vás seznámit se souhrnem činností a akcí naší jednotky v roce 2011.
Úkolem hasičů je chránit a pomáhat lidem při požárech a jiných nečekaných událostech
ohrožujících jejich život. Naší obci se naštěstí velké požáry či povodně vyhýbaly, přesto
pomoc profesionálních hasičů byla potřeba. V lednu pomáhali s přesunem pacienta do
sanitky záchranné služby, v únoru pomáhali při dopravní nehodě na ,,Pasách“. V srpnu
bylo potřeba odklidit spadlé stromy z vozovky po silném větru a v září likvidovali požár
lesa o malé rozloze poblíž ,,Ráje“.
K těmto zásahům naše jednotka povolávána
nebyla, a proto chci tímto profesionálním
hasičům z Broumova poděkovat.
Dále se podílíme na pomoci při pořádání
společenských akcí OÚ. Tradiční je pro nás
zajištění hasičské Avie v únorovém
masopustním průvodu. Toho se ve velkém
počtu účastníme i v různých převlecích, z
nichž nejhezčí má po několik let náš starosta
hasičů p.Šefránek. V dubnu jsme na brigádě
v obecním lese vysázeli na čtyři sta nových
stromků. V srpnu jsme druhým rokem
spolupracovali při cyklistickém závodě
,,Okolo Broumovska“. Kromě hlídek v nebezpečných úsecích v našem katastru také
připravujeme značení trasy z Janoviček, vymezujeme parkoviště v okolí startu nebo
zajišťujeme převoz občerstvení a obsluhu v Otovicích. V září lásku k bicyklům
projevujeme vyjížďkou v předem určených převlecích. Loni jsme navštívili v úborech z
šedesátých let rybárnu v Hynčicích, kde jsme si pochutnali na smažených pstruzích.
Cestou jsme opět měli připraveny různé soutěže, a tak bych řekl, že se sedmý ročník
HANAKO vydařil.
Mezi další činnosti je požární sport. V uplynulém roce se muži i ženy zúčastnili osmi
soutěží, zejména v obcích našeho okrsku. Myslím si, že je to pořádná porce volného času a
dokazuje to lásku a obětavost neustále bojovat o čelní místa s konkurencí.
První pozvání jsme dostali z Křinic. V soutěži O pohár starostky jsme 7. května zahájili
sezonu nejlépe možným způsobem a muži i ženy po součtu časů zvítězili. Další pohár se
uskutečnil 21. května v Božanově, kde proběhla i okrsková soutěž. V té se našim
družstvům nedařilo, muži obsadili čtvrté místo, ženy byly diskvalifikovány. V pohárovém
útoku si ženy vše vynahradily a vyhrály, muži skončili druzí. První víkend v červnu jsme
na Poháru starosty Broumova v silné mužské kategorii devíti sborů zvítězili. Ženy
nezůstaly pozadu a v konkurenci pěti družstev také vyhrály. O týden později se na soutěži
v Otovicích zaregistrovalo dokonce jedenáct mužských a pět ženských sborů. Domácí
ženy se pečlivě připravovaly, aby strhly vítězství na svoji stranu. Už to pro ně vypadalo

nadějně, ale naše zkušené a namotivované družstvo žen s přihlížejícím starostou jim
vítězství o jedenáct setin vzalo. Mužům se nedařilo a prasklá hadice nás odsunula až na
deváté místo.
Na 18. června jsme připravili soutěž ,,O pohár starosty obce Hejtmánkovic“. V nabyté
termínové listině se jí zúčastnilo méně sborů než jsme očekávali. Vzhledem k naší
pravidelné účasti v okolních obcích nás to dost mrzelo. V samotné soutěži ženy v
domácím prostředí zvítězily před družstvem z Rožmitálu a Božanova. Muži skončily druzí
za družstvem z Křinic, v součtu časů to bylo jen o čtrnáct setin. Tímto bych chtěl panu
starostovi poděkovat za krásné poháry a dárkové balíčky, a také p.Vackovi za očerstvení i
obsluhu v kiosku a TJ Sokol za propůjčení areálu.
Smutným okamžikem na celém dni byl odchod našeho bývalého kolegy a velitele
Bohouše Myšáka do hasičského nebe. Všechny nás to zaskočilo a vítězství v ostatních
soutěžích bychom vyměnili za jeho přítomnost s námi.
SDH Martínkovice nás pozvalo na soutěž „O pohár starosty“ 16.července. Soutěž žen
ovládly opět naše hasičky a to velikým rozdílem. Výsledný čas byl 77,43 sek a druhého
družstva z Božanova 131,81sek. Svou bezchybnou premiéru si zde při neúčasti třech
stálých hasiček odcvičila Petra Seidlová. Soutěž byla obtížnější o uložení cvičebního
materiálu před startem v přívěsu. Po prvním kole jsme byli na prvním místě, po druhém
nás vítězné mužstvo z Křinic a domácí družstvo z Martínkovic odsunulo na třetí příčku.
Soutěž ,,O pohár personálního ředitele a.s.Veba“ proběhla za krásného počasí 3.září v
Olivětíně. V soutěži žen se dočkaly prvenství ženy z Otovic. K tomu jim dopomohla naše
chyba při rozmotávání hadice. Při součtu časů byl rozdíl minimální, necelá sekunda. Ta
nakonec chyběla i mužům při boji o prvenství s namotivovaným domácím družstvem v
čele s jeho starostou p.Golem.
Poslední soutěž, které jsme se zúčastnili, byla v Jetřichově. Tato soutěž se nesla spíš v
duchu přátelství a alkoholu mezi domácími a polskými soutěžícími. Přesto naše ženy
vyhráli před družstvem z Otovic. Netradiční provedení útoků motalo hlavu nejen
pořadatelům, ale i soutěžícím, a tak za velké radosti a dosti nepřesného měření, vyhráli v
mužské soutěži domácí hasiči. My jsme obsadili v konkurenci sedmi družstev druhé místo.
V loňském roce jsme se také účastnili školení okrsku Broumov. Prvním školením bylo
plošné pokrytí sil a prostředků jednotek PO v ČR, druhým zásady správné obsluhy PS 12.
Třetí školení a čtvrté školení proběhlo v Olivětíně. Před soutěží bylo tématem přechod
OPISu z Velkého Poříčí na KOPIS. Taktické cvičení, kterého jsme se také zúčastnili
proběhlo 1.října v areálu závodu Veba a
tématem byla praktická ukázka při hašení
garáže pomocí žebříku.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu a ostatním sponzorům za finanční
příspěvek na činnost našeho sboru. Také
bych chtěl poděkovat všem hasičkám a
hasičům za účast na soutěžích.
Remeš Miroslav
Velitel SDH

11.2.2012 na
v Hejtmánko
K tanci a
skupina
EMMA.

sále Kulturního domu
vicích od 20.00 hodin .
poslechu bude hrát hudební

Vstupné:

90,- Kč na sál
80,Kč vinárna
masky zdarma
V ceně vstupného je místenka a jedna večeře.
BOHATÁ TOMBOLA.
Předprodej vstupenek na OÚ:
Pondělí 6.2.2012 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
V ostatní dny od 9.00 hodin do 11.00 hodin a od 13.00 hodin do 15.00 hodin.

Dne 18.2.2012 přivítá starosta nové občánky obce
Hejtmánkovice: Viktorii Hrábkovou
Filipa Pavlíka
Alici Špreňarovou
Josefa Hencla

Kuchyňková Dagmar
Kuncová Irina
Koyš Pavel

Myšáková Dana
Pročková Anna

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

Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Jaroslava Švenková
Děkuji OÚ a členkám kulturní komise za blahopřání a dárkový balíček
k mým narozeninám.
Jiří Vávra
Děkuji zastupitelství obce Hejtmánkovice za milé blahopřání a dárkový
balíček k mým narozeninám. ZO a občanům Hejtmánkovic přeji v roce
2012 hodně úspěchů, především mladé generaci, hodně štěstí všem a
pevného zdraví těm dříve narozeným.
Christa Kasparová
Děkuji OÚ za blahopřání a milou návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Irena Růžičková
Děkuji za projevené blahopřání a potravinový balíček k mým
narozeninám.
Hana Michálková
Děkuji OÚ a kulturní komisi za blahopřání k mým narozeninám.
Pavel Šrytr

Dne 7.1.2012 nás ve věku 82 let navždy opustil pan
Václav Rohlena. Čest jeho památce.

