www.hejtmankovice.cz

Bogach Lyubava

Floková Marie

Bogach Anatoliy

Bogach Petro

Klimešová Jiřina

Martinec Oldřich

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

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček k mým
narozeninám a zároveň děkuji p. Hurdálkové a p. Pavlíkové za milou
návštěvu.
Karel Šváb
Děkuji OÚ za srdečné blahopřání k mým narozeninám a milý
balíček. Rovněž děkuji členkám komise, které mi gratulovaly.
Mária Sokolová
Dne 5. června 2017 nás ve věku
88 let navždy opustila paní

Libuše Valterová.
Čest její památce

Dne 24. června 2017 starosta slavnostně uvítal
do života nové občánky:

Michala Broučka
Lauru Jetelovou
Obecní úřad přeje nově narozeným občánkům hodně zdraví, štěstí,
lásky a mnoho krásných společných okamžiků.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.06/17/Z06
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

26. 6. 2017
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:10 do 18:30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš
Miroslav, Seidlová Dana, Lanta Libor,
Středa Jiří, Ing. Brouček Jan, Mgr. Horák
Vojtěch

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

Adamírová Jaroslava
Šulc Vít

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 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.05/17/Z05 ze dne 29. 5. 2017.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 5 k 30. 6. 2017.
5) Schválení Závěrečného účtu obce Hejtmánkovice za rok 2016.
6) Schválení Účetní závěrky obce Hejtmánkovice za rok 2016.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Seidlová a pan Libor
Lanta.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 8 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 05/17/Z05 ze dne 29. 5. 2017.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvalují zápis č. 05/17/Z05 ze dne 29. 5. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 5 k 30. 6. 2017 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 5 k 30. 6. 2017 viz příloha.
5 ZO projednali schválení Závěrečného účtu obce Hejtmánkovice za rok
2016
(viz www.hejtmankovice.cz - úřední deska).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením bez výhrad.
6 ZO projednali schválení Účetní závěrky Obce Hejtmánkovice za rok
2016. (viz www.hejtmankovice.cz - úřední deska).
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 8 hlasy schvalují Účetní závěrku Obce Hejtmánkovice za rok 2016.
Projednání účetní závěrky se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
7 Různé
7.1 ZO projednali cenovou nabídku na zpracování projektu na zeleň
v extravilánu obce Hejtmánkovice od Ing. Lenky Hladíkové, Zahrady pro
radost s.r.o., Blešno.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 8 hlasy schvalují zpracování projektové dokumentace na zeleň
v extravilánu obce Hejtmánkovice (p.p.č. 3001, p.p.č. 3149, p.p.č. 3392,
p.p.č. 3242) od Ing. Lenky Hladíkové, Zahrady pro radost s.r.o., Blešno za
46 500,- Kč bez DPH. Projekt bude hrazen dotací z Operačního programu
životního prostředí prostřednictvím MAS Broumovsko+, z.s.
7.2 ZO projednali Smlouvu se společností Alis spol. s r.o., Česká Lípa ve
věci poskytnutí užívacích práv k počítačovému programovému vybavení.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání
software se společností Alis spol. s r.o., Česká Lípa. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy.
7.3 ZO projednali bezúplatný převod pozemku p.č. 1774 v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu Praha do
vlastnictví obce Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují bezúplatný převod pozemku p.č. 1774 v k.ú.
Hejtmánkovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu Praha do
vlastnictví obce Hejtmánkovice.

7.4 ZO projednali Záměr č. 01/2017 obce Hejtmánkovice o pronájmu
obecní garáže u č.p. 118.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 01/2017 obce Hejtmánkovice o pronájmu
obecní garáže u č.p. 118.
7.5 ZO projednali žádost paní ….. …… o pronájem garáže u č.p. 118. ZO
navrhují roční pronájem ve výši 500,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem obecní garáže u č.p. 118 paní ….. …… za
roční pronájem 500,- Kč na dobu jednoho roku od 1.7.2017 do 30.6.2018.
7.6 ZO projednali poskytnutí finančního daru středisku Hospic Anežky
České, Červený Kostelec ve výši 5000,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí finančního daru středisku Hospic Anežky
České, Červený Kostelec ve výši 5000,- Kč.
7.7 ZO projednali cenovou nabídku pana Pavla Voborníka (kominík) na
rekonstrukci komínu v č.p. 118 v celkové hodnotě 35 900,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 8 hlasy schvalují cenovou nabídku pana Pavla Voborníka na
rekonstrukci komínu v č.p. 118 v celkové hodnotě 35 900,- Kč.
8 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30
hodin.

Vážení občané, obec Hejtmánkovice a ostatní složky obce pro
Vás na konec prázdnin připravují

S podrobnějšími informacemi budete včas seznámeni.

se-i-broumovska.html

V pondělí začíná řada
uzavírek. Týkají se i
Broumovska.
Tak jako každé prázdniny, musí se i letos
řidiči obrnit trpělivostí. Kraj pokračuje v
obnově své silniční sítě, což se neobejde
bez částečných ale i úplných uzavírek
rekonstruovaných úseků, které se týkají i Broumovska. Nejvíce staveb se
zahajuje v pondělí 3. července 2017.
"Zavázali jsme se zdvojnásobit investice do krajské silniční sítě. Výrazné
zlepšení jejího stavu se ale pochopitelně neobejde bez omezení pro
motoristy. Věřím, že uživatelé silnic i majitelé přilehlých nemovitostí
všechna nezbytná opatření pochopí. Stavby plánujeme koncepčně a s
ohledem na jejich stav i důležitost pro místní a regionální dopravu," říká
náměstek hejtmana Martin Červíček, který je odpovědný za oblast
dopravy a silničního hospodářství.
Zlepšení přeshraniční dostupnosti zajistí rekonstrukce silnice III/30315 od
motorestu Mýto přes Vysokou Srbskou do Nízké Srbské a rekonstrukce
silnice III/30317 z Bezděkova nad Metují k hraničnímu přechodu v
Machovské Lhotě. Práce v hodnotě 75 milionů korun začnou v pondělí 3.
července a budou probíhat po jednotlivých etapách za plné uzavírky.
Stavba bude ukončena až v příštím roce.
Rekonstrukce tříkilometrového úseku silnice II/567 Rtyní a Hronovem
navazuje na stavbu realizovanou v místní části Zbečník v roce 2014. Větší
objem prací se bude provádět za částečné uzavírky a provoz bude veden
jedním jízdním pruhem. Tranzitní nákladní doprava bude zcela odkloněna
přes Náchod. Provoz bude v plném rozsahu obnoven začátkem října.

Ve Dvoře Králové nad Labem bude až do října omezen provoz v ulici
Heydukova. Rekonstrukce zde bude probíhat za částečné i úplné uzavírky
a vyžádá si investici 24 milionů korun.
V pondělí začne také oprava silnice III/2961 ve Svobodě nad Úpou.
Stavba bude realizována v jedné etapě a za plné uzavírky. Objízdná trasa
povede po silnicích II/296 a II/297.
O týden později, tedy 10. 7. začínají opravy v Říčkách v Orlických horách
a Dobřanech a také první etapa rekonstrukce úseku Ledce – Opočno.
V Lázních Bělohrad začne oprava kilometrového úseku silnice II/501 za
14,5 milionu korun. Probíhat bude po etapách až do 3. 9. Nákladní
doprava bude odkloněna přes Úlibice a Novou Paku, osobní a autobusová
přes Šárovcovu Lhotu a Svatojánský Újezd.
Další zahajovanou stavbou na Jičínsku je rekonstrukce téměř devíti
kilometrů silnice III/28010 mezi Staňkovou Lhotou a Sedlištěm. Náklady
dosahují téměř 70 milionů. První etapa do Rakova bude ukončena 5. 11.,
druhá končící v Sedlišti se bude realizovat až v příštím roce. Letošní
stavební práce budou probíhat za plné uzavírky.
Zcela se uzavře také most na silnici třetí třídy ve Vysokém Veselí. Jeho
oprava potrvá do října a vyžádá si 4,5 milionu korun.
Na Náchodsku se zhruba na dva měsíce uzavře silnice z Nového Města
nad Metují do Jestřebí. Více než dvoukilometrový úsek bude opraven za
12 milionů korun. Objízdná trasa povede přes Blažkov, Mezilesí a
Sendraž.
Zdroj: NAŠE BROUMOVSKO

