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Klementová Jaroslava
Buchvaldová Marie
Dziaková Ivana
Rathouský Vladimír

Sokolová Maria
Šváb Karel
Pohlová Květoslava

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

Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci, dárkový balíček a milou
návštěvu.
Jiří Pavlík
Děkujeme obecnímu úřadu za příjemnou návštěvu, dárkové balíčky a
gratulace k narozeninám.
Jaroslava a Jiří Klementovi
Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám.
Zdislawa Klementová
Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Olga Valášková
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu, blahopřání a dárek
k narozeninám.
Josef Ehl

Děkuji OÚ za gratulaci a dárek k narozeninám.
Božena Harasevičová
OÚ děkuje manželům Suchomelovým a panu V. Kašparovi za
peněžitý dar ke Dni dětí.

Dne 16. května 2017 nás ve věku nedožitých
61 let navždy opustil pan

Milan Novák.

Čest jeho památce

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠJ v MŠ Hejtmánkovice
Provoz školní jídelny bude přerušen po dobu čtyř týdnů

od 17. července 2017 do 11. srpna 2017.

UZAVŘENÍ MŠ v době letních prázdnin
MŠ bude uzavřena po dobu šesti týdnů

od 5. července 2017 do 18. srpna 2017.
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou o zapůjčení historických
fotografií Hejtmánkovic a okolí. Pokud vlastníte takovéto
fotografie a jste ochotni zapůjčit je na nezbytně nutnou dobu

(skenování, kopírování), kontaktujte mne prosím na telefonu
725 845 575,
případně
na
e-mail
mistostarosta@hejtmankovice.cz
nebo
sekretariat@hejtmankovice.cz.
Předem Vám děkuji za ochotu.
Josef Pol, místostarosta

Zapojte se do Místního akčního
plánu vzdělávání!
Máte zájem být součástí pracovní skupiny a aktivně se podílet na
zlepšování vzdělávání na Broumovsku? Byla by pro Vás zajímavá
příležitost zdarma prezentovat aktivity zaměřující se na neformální a
zájmové vzdělávání dětí prostřednictvím tzv. Edumapy? Zapojte se do
Místního akčního plánu vzdělávání a uplatněte své nápady, postřehy
a názory ve prospěch (nejen) Vašich dětí!
MAS Broumovsko+ realizuje dvouletý projekt Místní akční plán
vzdělávání na Broumovsku (dále jen MAP), který je zaměřen na kvalitní a
společné vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
V rámci projektu MAP se scházejí pracovní skupiny, které
identifikovaly problémy ve vzdělávání na Broumovsku, následně stanovily
priority a cíle, k nimž se v současnosti diskutují aktivity a zdroje
financování, které pomohou dané cíle ve vzdělávání naplňovat. Do
pracovních skupin jsou zapojeni ředitelé škol, učitelé, zástupci
neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé, ale také děti a jejich

rodiče. Pracovní skupiny jsou otevřené a můžete se tak zapojit i Vy.
V průběhu projektu MAP se dále uskutečnila řada zajímavých
vzdělávacích aktivit pro ředitele a učitele mateřských i základních škol s
pozitivními ohlasy (např. Dítě s narušenou komunikační schopností,
Čtenářská gramotnost, Kooperativní výuka, Školení první pomoci atd.) Na
základě aktuálních problémů a potřeb jsou plánovány další vzdělávací
akce (např. Polytechnická výchova, Prevence rizikového chování a další).
Plánovány budou rovněž vzdělávací akce pro rodiče, o nichž budeme
informovat na našich webových stránkách (www.mas.broumovsko.cz).
Připravujeme také konferenci s názvem Učení pro život, která se uskuteční
ve dnech 21. – 22. září v broumovském klášteře. Konferenci pořádá MAS
Broumovsko+, Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují a Místní akční
skupina Stolové hory v rámci projektů MAP v ORP Broumov, ORP
Jaroměř a ORP Náchod.
Dalším výstupem projektu MAP je tzv. Edumapa Broumovsko
(www.edumapa.cz), což je webová stránka prezentující aktéry
neformálního a zájmového vzdělávání pro děti do 15 let. Primárně je
určena zejména rodičům a dětem, ale také pedagogickým pracovníkům
pro snadnou orientaci v nabídce mimoškolních aktivit poskytovaných na
Broumovsku. Edumapa je nyní na svém počátku, bude dále
zdokonalována a doplňována.
Oslovila Vás možnost být součástí MAP vzdělávání na
Broumovsku prostřednictvím některé z pracovních skupin a prezentovat
tak své nápady a názory? Jste aktérem v neformálním vzdělávání dětí do
15 let a zaujala Vás možnost bezplatně umístit informace o své činnosti na
Edumapě?
Kontaktujte nás na e-mailu mas@broumovsko.cz, popřípadě na tel:
491 521 281.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.05/17/Z05
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

29. 5. 2017
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19:00 hodin.
Harasevič Václav, Adamírová Jaroslava,
Pol Josef, Remeš Miroslav, Seidlová
Dana, Lanta Libor, Středa Jiří
Ing. Brouček Jan, Mgr. Horák Vojtěch
Šulc Vít, Schovánek Josef, Groh Tomáš

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č.04/17/Z04 ze dne 24. 4. 2017.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 4 k 31. 5. 2017.
5) Projednání Zadání Změny č. 1 Územního plánu Hejtmánkovic.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Seidlová.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 7 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 04/17/Z04 ze dne 24. 4. 2017.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schválili zápis č. 04/17/Z04 ze dne 24. 4. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 4 k 31. 5. 2017 viz příloha.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 4 k 31. 5. 2017 viz příloha.
5 ZO projednali Zadání Změny č. 1 Územního plánu Hejtmánkovic.
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Zadání Změny č. 1 Územního plánu Hejtmánkovic
dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona dne 29.5.2017
č.usnesení 05/17/Z05.
6 Různé
6.1 ZO projednali Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektr. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4kV, číslo: 17_SOBS01_4121292008.
ZO 7 hlasy schválili uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o
připojení odběrných elektr. zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV, číslo: 17_SOBS01_4121292008 se společnostní ČEZ
Distribuce, a.s. . ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
6.2 ZO projednali nabídkový rozpočet od pana Bohumila Cvikýře
z Broumova, na podlahovou krytinu v bytě č.p. 64
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují cenovou nabídku ve výši 34677,- Kč včetně DPH na
podlahovou krytinu v bytě č.p. 64 od pana Bohumila Cvikýře z Broumova.
6.3 ZO projednali žádost o finanční podporu ve výši 5000,- Kč na provoz
Linky bezpečí, z.s. .
PRO: 0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy zamítli žádost o finanční podporu ve výši 5000,- Kč na provoz
Linky bezpečí, z.s. .
6.4 Pan ing. …… ….. podal odvolání proti územnímu rozhodnutí č. 969,
které vydal Městský úřad Broumov, pod č.j.: PDMUBR 12231/2017.
ZO vzali na vědomí.

6.5 Městský úřad Broumov, odbor stav.úřadu a územ.plánování vydal
Rozhodnutí, Nařízení odstranění stavby Mobilního domu majiteli panu
ing. ….. ….. do 3. 12. 2017. Obec Hejtmánkovice podala odvolání proti
tomuto Rozhodnutí.
ZO vzali na vědomí.
6.6 ZO projednali schválení Účetní závěrky MŠ Hejtmánkovice za rok
2016. (viz. www.hejtmankovice.cz - úřední deska).
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Účetní závěrku MŠ Hejtmánkovice za rok 2016.
Projednání účetní závěrky se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
6.7 ZO projednali schválení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ
Hejtmánkovice ve výši 16 934,28 Kč za rok 2016 a jeho rozdělení podle
ustanovení § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. 20% zlepšeného výsledku hospodaření tj. 3 386,86 Kč
do fondu rezervního, 80% zlepšeného výsledku hospodaření tj. 13 547,42
Kč do fondu odměn.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zlepšený výsledek hospodaření MŠ Hejtmánkovice
ve výši 16 934,28 Kč za rok 2016 a jeho rozdělení podle ustanovení § 30
a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. 20% zlepšeného výsledku hospodaření tj. 3 386,86 Kč do fondu
rezervního, 80% zlepšeného výsledku hospodaření tj. 13 547,42 Kč do
fondu odměn.
6.8 ZO projednali zakoupení diskové sekačky.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zakoupení diskové sekačky Panter.
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.

