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Dziak Jiří
Myšáková Dana
Kuchynková Dagmar
Klicnar Václav
Kašpar Václav
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.

Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Švenková Jaroslava
Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Michlová Hana
Děkuji OÚ za blahopřání a dárek k narozeninám a příjemnou
návštěvu.
Korený Július
Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Pavlíková Zdeňka

Dne 13. ledna 2017 nás náhle ve věku 64 let
navždy opustil pan Zdeněk

Ježek.

Čest jeho památce

Dne 22. ledna 2017 nás náhle ve věku 78 let
navždy opustil pan Josef

Mádr.

Čest jeho památce

Vážení občané,
rád bych Vás seznámil s finančním vyhodnocením odpadů za rok
2016. Náklady na svoz odpadu z obce činily 480 017 Kč, od občanů
bylo vybráno 351 669,-Kč na poplatcích. EKO-KOM nám uhradil za
tříděný odpad celkem 98 408,- Kč. Obec z rozpočtu doplatila
30 940,- Kč. Po zdlouhavých jednáních se podařilo prosadit vážení
komunálního odpadu což pro naši obec je přínosem, neboť rozdíl
oproti letům minulým činí o 3-5 tun méně za měsíc. V současné době
se podařilo zvýšit třídění odpadu, za rok 2016 bylo od EKO-KOMu
vyplaceno ve prospěch obce o 45 000,-Kč více, oproti letům
minulým. Díky Vám občanům, kteří poctivě třídíte se s snižují obecní
výdaje. Obec má v plánu Vás motivovat v třídění odpadu např.

snížením roční částky za komunální odpad. Na jednání ZO byl
projednán a odsouhlasen nákup popelnic na plastový odpad, nádoby
budou umístěny do každého objektu.
Závěrem několik málo postřehů.
V současné době je naše obec pokryta sněhem, což budí dojem,
čistého okolí. Bohužel je to jen zdání, stačí se projít po zadní cestě a
musíte přemýšlet kam šlápnout, abyste si domů na obuvi nedonesli
„voňavý poklad“. Obec investuje nemalé finanční prostředky do
nákupu odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy, i přesto se
nám stále nedaří zajistit pořádek. Kupičky od pejsků jsou opravdu
všude, škoda, že pejsci nemohou na oplátku vychovávat své majitele,
třeba by je naučili pořádku lépe než my.
Na sběrná stanoviště je neustále odkládán odpad, který tam nepatří.
Nebuďme lhostejní ke svému okolí je to naše obec a nebudeme trpět
takové šlendriánství.
Nákladní vozidlo Multicar bylo nahrazeno novým nákladním
vozidlem značky Renault. Obec vozidlo zakoupila z vlastních zdrojů
na konci roku 2016. Dále byl pořízen nový štípací automat na
výrobu štípaného dříví. Obci se podařilo získat dotaci, ze které
uhradila 50% z kupní ceny.
Obec podala žádost o dotaci na revitalizaci obecního rybníka
„Vepřín“ za Šolcovnou. Dále jsme podali žádost o dotaci na akci
„Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“ kdy z případně
získané dotace bude celá obec vybavena novým rozhlasem.
Prostřednictvím DSO Broumovsko jsme se zúčastnili druhé výzvy
HZS Královéhradeckého kraje o dotaci na pořízení dopravního
automobilu pro SDH Hejtmánkovice. V současné době se realizuje
projekt na „Přístavbu obecního úřadu v areálu Šolcovny,
Hejtmánkovice“.
starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE č.01/17/Z01
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

30. 1. 2017
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 19:00 hodin.
Harasevič Václav, Adamírová Jaroslava, Pol
Josef, Mgr. Horák Vojtěch, Ing. Brouček Jan,
Remeš Miroslav, Středa Jiří
Seidlová Dana
Šulc Vít, Schovánek Josef, Vlastimil Sluka,
Miroslav Hrasevič

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 18.10 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č.11/16/Z11 ze dne 15. 12. 2016.
4) Projednání Záměru č. 13/2016 prodeje pozemku p.p.č. 187/1 obce
Hejtmánkovice.
5) Projednání prodeje pozemku p.p.č. 187/1.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.

2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Jaroslava Adamírová a pan Jan
Brouček.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 11/16/Z11 ze dne 15. 12. 2016.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schválili zápis č. 11/16/Z11 ze dne 15. 12. 2016.
4 ZO projednali Záměr prodeje pozemku p.p.č. 187/1 v k. ú. obce
Hejtmánkovice č. 13/2016.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

ZO 7 hlasy schvalují Záměr prodeje pozemku p.p.č. 187/1 v k. ú. obce
Hejtmánkovice č. 13/2016.
5 ZO projednali žádost pana ….. o prodej pozemku p.p.č. 187/1 v k. ú.
Hejtmánkovice o celkové výměře 212 m2. ZO navrhují prodejní cenu 10,Kč / m2.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 187/1 o výměře 212 m2
v k. ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví pana ….., bytem
………Hejtmánkovice 132, 550 01 Broumov, za sjednanou cenu 10,- Kč /
m2, tj. za celkovou kupní cenu 2120,- Kč s tím že náklady na vklad práva
do KN ve výši 1000,- Kč uhradí kupující.
6 Různé
6.1 ZO projednali žádost paní …… o vrácení zálohy ve výši 74 500,- Kč
dle „Kupní smlouvy s ujednáním o zřízení předkupního práva“.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vrácení zálohy ve výši 74 500,- Kč dle „Kupní
smlouvy s ujednáním o zřízení předkupního práva“ paní …….
6.2 ZO projednali žádost Královéhradeckého kraje (odbor dopravy a
silničního plánování) o dotaci ve výši 27 100,- Kč na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí dotace ve výši 27 100,- Kč
Královéhradeckému kraji za účelem úhrady ztráty z provozování dopravní
obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou.
6.3 ZO projednali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
6.4 ZO projednali žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy zamítli žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
17:51 příchod Seidlová Dana
6.5 ZO projednali žádost SMO ČR a Arcibiskupství pražského o finanční
příspěvek na pořízení varhan do katedrály svatého Víta.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy zamítli žádost SMO ČR a Arcibiskupství pražského o finanční
příspěvek na pořízení varhan do katedrály svatého Víta.
6.6 ZO projednali navýšení měsíčních odměn členům ZO Hejtmánkovice
v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují navýšení měsíčních odměn členům ZO
Hejtmánkovice s účinností od 1. 2. 2017 (viz příloha, která je nedílnou
součástí zápisu). Je to v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od
1. 1. 2017.
6.7 ZO projednali navýšení odměny místostarostovi obce Hejtmánkovice.
ZO navrhují navýšení měsíční odměny za výkon funkce místostarosty
obce Hejtmánkovice v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1.
2017, a to ve výši 50% z celkového možného navýšení.
PRO: 2
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 2
ZO navrhují navýšení měsíční odměny za výkon funkce místostarosty
obce Hejtmánkovice v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1.
2017, a to ve výši 100% z celkového možného navýšení.
PRO: 5
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 2
ZO 5 hlasy schvalují navýšení měsíční odměny za výkon funkce
místostarosty obce Hejtmánkovice s účinností od 1. 2. 2017 (viz příloha,
která je nedílnou součástí zápisu). Je to v souladu s nařízením vlády č.

414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1. 1. 2017 a to ve výši 100% z celkového možného
navýšení.
7 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:00
hodin.

POPLATKY V ROCE 2017
POPLATEK ZA ODPADY
- Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se splatností do konce
března 2017.
- Sleva 200,- Kč na osobu bude odečtena, pokud poplatník uhradí poplatek
za odpady do posledního dne měsíce února příslušného 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 zpoplatněném.
- 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 2017 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.

v oblasti: Broumov, Police n. M., Machov

PTAČÍ CHŘIPKA – informace pro veřejnost
Při zjištění níže uvedených příznaků onemocnění je nutné
neprodleně pozvat praktického veterinárního lékaře v Meziměstí
paní MVDr. Kmoníčkovou tel.: 607 803 372 a informovat Krajskou
veterinární správu Náchod MVDr. Jaroslava Štěpánková tel.:
491 428 748, 723 829 273.

k tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „AXEL“ z Olomouce
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK bude zahájen
v pondělí 6. 3. 2017 od 15.00 hodin na OÚ Hejtmánkovice
Vstupné: 90,- Kč sál / 80,- Kč vinárna / masky zdarma
Srdečně Vás zve OÚ Hejtmánkovice

TJ Sokol Hejtmánkovice
Rozpis mistrovských utkání jaro 2017
DOMÁCÍ

HOSTÉ

DEN

DATUM

ČAS

TJ Jiskra Machov

TJ Sokol
Hejtmánkovice

SO

18.3.

15.00

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Velichovky

SO

25.3.

15.00

TJ Sokol Velká Jesenice

TJ Sokol
Hejtmánkovice

NE

2.4.

16.00

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Dolany

SO

8.4.

16.30

AFK Hronov

TJ Sokol
Hejtmánkovice

NE

16.4.

17.00

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Č. Kostelec B

SO

22.4.

17.00

TJ Sokol Mezilesí

TJ Sokol
Hejtmánkovice

SO

29.4.

16.00

TJ Sokol
Hejtmánkovice

SK Babí

SO

6.5.

17.00

NE

14.5.

17.00

SO

20.5.

16.00

NE

28.5.

15.00

SK Česká Skalice
TJ Sokol
Hejtmánkovice
TJ Sokol Zábrodí

TJ Sokol
Hejtmánkovice
Slavoj Teplice nad
Metují
TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Sokol
Hejtmánkovice

TJ Velké Poříčí B

SO

3.6.

17.00

TJ Loko Meziměstí

TJ Sokol
Hejtmánkovice

SO

10.6.

17.00

Autobusy městské hromadné dopravy propojí Walbrzych
a Meziměstí
Zdroj: NAŠE BROUMOVSKO
AUTOR: René Herzán
Vedení města Meziměstí připravilo smlouvu s polským
dopravcem, kde byly určeny podmínky dopravy jízdy linky č. 15 z
Walbrzychu do Meziměstí. Zastupitelstvo Meziměstí v lednu
uzavření smlouvy schválilo a smlouva byla 25. ledna podepsána.
"Jedná se o tzv. překročení startovní čáry a nyní nás čeká ještě
dlouhá cesta, přestože chceme, aby se počátkem dubna již jezdilo,"
uvedl krajský radní a meziměstský místostarosta Pavel Hečko.
"S myšlenkou zavedení, resp. prodloužení linky č. 15 z hranice ve
Starostíně do Meziměstí jsme se začali zabývat zpětně tak před
dvěma roky. To jsem při cestě do Polska zjistil, že na konečné
zastávce před státní hranicí stojí autobus městské dopravy č. 15.
Jednalo se o linku městské dopravy, která byla zavedena z
Walbrzychu do Mieroszova jako zcela nový spoj. Vzhledem k tomu,
že autobus zde stál zhruba 20 minut, napadlo mě, zda by tento čas
mohl být využitý k cestě do Meziměstí na vlakové nádraží a zpět,"
vzpomíná první impuls Pavel Hečko.
Koncem roku 2015 se začalo jednat ve Walbrzychu s Konsorciem
(dopravcem), který zajišťuje službu městské autobusové dopravy
ve Walbrzychu a vedením Walbrzychu, Mierozsowa a Meziměstí.
Společně se shodli na tom, že se vytvoří projekt či záměr, aby
vybrané linky autobusu č. 15, které jsou vedeny na státní hranici
Golinsk / Starostín, byly trasovány do Meziměstí na vlakové
nádraží s využitím stávajících autobusových zastávek. Jednou z
podmínek úspěšnosti tohoto projektu byla návaznost na vlaky směr
Broumov, Adršpach, Náchod, Hradec Králové, Praha apod.

Dalším záměrem bylo vytvoření spoje, který by zajistil dopravu pro
návštěvníky koupaliště v Meziměstí, a tím by došlo k omezení
automobilové dopravy spojené s problémovým parkováním. Další
využití jednotlivých spojů bylo směřováno pro návštěvníky regionu
včetně případné dopravy zaměstnanců do práce. Na tomto základě
byl sestaven jízdní řád v rozsahu čtyř spojů s vazbou na vybrané
vlakové a autobusové spoje.
K tomu všemu bylo nutné zajistit právní, legislativní a
administrativní podmínky po obou stranách hranice, nastavit
cenové pásmo, vypořádat DPH, zjistit technické podmínky pro
provoz autobusů městské dopravy z Polska do Čech apod. Velikým
zádrhelem bylo stanovení autobusové zastávky na polské straně.
Stávající zastávka neodpovídala technickým parametrům a musela
být vyhotovena projektová dokumentace a zajištěno povolení a
financování. Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici v majetku státu,
jedná se o komplikovanou záležitost. Aby došlo k urychlení, byla
zastávka vyřešena "zatím" dočasně pouze dopravním značením u
kraje hlavní komunikace.
"Přestože se jedná o úsek dlouhý 2,6 kilometru jedním směrem,
uzavření smlouvy a zajištění licencí a povolení je stejné, jako kdyby
se jednalo o mezinárodní linku např. do Španělska. Finální trasa
autobusu bude vedena z Meziměstí od vlakového nádraží přes
Mieroszów do Walbrzychu na autobusové nádraží na jižní straně
města včetně vybraných spojů do areálu "Stará kopalna". Na spoje
bude navazovat bezplatná linka do areálu "Victoria". Cena by měla
být 2,8 zlotých, tj. necelých 20 Kč. Záměrem celého projektu je
zajistit cestu do Polska na nákupy pro naše občany a cestu do
Čech pro polské občany za kulturou, prací a turistikou," dodal Pavel
Hečko.

