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

Chtěl bych poděkovat členkám kulturní komise za pěkný dárek a
blahopřání k mým kulatým narozeninám.
Martinec Oldřich
Děkuji kulturní
k narozeninám.

komisy

za

návštěvu

a dárkový balíček
Branda Emil

Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Poláková Hana
Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám a členkám
kulturní komise za milou návštěvu.
Herzánová Hana
Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Švenka Jaroslav

Oslava 140 let SDH Hejtmánkovice
V sobotu 22. července jsme se rozhodli uspořádat oslavu 140 let od
založení místního sboru dobrovolných hasičů. Snažili jsme se
připravit pestrý program, doprovázený kvalitní muzikou a
zajímavými ukázkami.
Úvodního slova se ujal starosta obce pan Václav Harasevič, dále
následoval starosta hasičů pan František Šefránek a zástupce OSH
Náchod pan František Kraus. Ten nám předal i medaili za příkladnou
práci sboru. Následovalo hudební vystoupení Šeucovské muziky ze
Skutče, které bylo prokládáno jednotlivými ukázkami. Začátek patřil
historické stříkačce tažené koňským povozem. Ukázku hašení
ropných produktů a ukázku druhů proudnic zajistila dobrovolná
jednotka SDH Broumov. Správné uhašení hořícího oleje na pánvi a
slaňování připravili profesionální hasiči ze stanice Broumov. Další
program zahrnoval ukázku dravců, ukázku výcviku psů a modelů
vojenské techniky. Zajímavá byla i prohlídka policejního vozidla. Pro
děti jsme si připravili nafukovací skluzavku ve tvaru hasičského auta,
lanovku a na závěr pěnu připravenou hasiči z Jetřichova, ve které se
děti vyřádily. Dalším hudebním programem bylo vystoupení
Vladimíra Waldy Nerušila z Prahy. Rádi jsme přivítali i kamarády
z ostatních sborů v okolí – Křinic, Božanova, Meziměstí, Broumova,
Jetřichova, Veby a.s., Horní Malé Úpy a Kramolny. Ze
sousedního Polska nás navštívili hasiči ze Ścinawka Średnia.
Velký ohlas měla hlavně ukázka historických přileb, ale i jiného
hasičského náčiní v podání Luďka Kröglera z Meziměstí. Líbila se i
závodní vozidla značky Tatra 815 od Svoboda Tatra Team

z Meziměstí. Překvapující byl i příjezd velitele ze stanice Broumov
Bc. Lukáše Plachty, který představil přidělené nové vozidlo značky
Tatra 815 Terrno1 Wiss. Před závěrečnou taneční zábavou proběhlo
losování bohaté tomboly. Pak již následovala zmíněná taneční
zábava skupiny Relax pana Fulky, kterou přerušil ve 22 hodin
nádherný ohňostroj pana Grosse z Náchoda.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a partnerům.
Hlavní podíl na uspořádání této akce má zastupitelstvo obce se
starostou obce. Mezi hlavní sponzory patří Lisovna BSB s.r.o.
Hejtmánkovice, Veba a.s. Broumov, Braha plasty s.r.o.,
Hejtmánkovice a zámečnictví Jiří Knopp Broumov. Věci do tomboly
a ostatní peněžité dary do tomboly věnovalo dohromady 52
sponzorů. Dále bych chtěl poděkovat paní Kateřině Schejbalové,
která se ujala moderování a panu Zdeňku Hajpišlovi s dcerou
Pavlou, kteří měli na starost zvukovou techniku. Velmi ochotně se
na ukázkách podíleli i členové dobrovolné jednotky z Broumova pod
vedením Lukáše Nováka a profesionální hasiči ze stanice Broumov
ze směny B vedené panem Jiřím Kolářem. Velký dík patří i členům
Sokola Hejtmánkovice se zajištěním celodenního občerstvení a
zapůjčením místního areálu. Zapomenout se nesmí ani na naše
hasiče z Hejtmánkovic. Ženy připravily pestré občerstvení na
pohoštění hostů, které mělo velký úspěch. Muži pomáhali
s přípravou akce a zajistili ukázku naší techniky a pohárů.
Jsem rád, že se mohla oslava 140 let SDH Hejtmánkovice uskutečnit,
protože si to historie sboru i jeho současná činnost zaslouží.
Remeš M., velitel SDH Hejtmánkovice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU vytříděného
z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 19. 9. 2017 zajistili svoz nebezpečných odpadů a
elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto
odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně
obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC,
mikrovlnné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla
bude odpad přebírán přímo od občanů. Občan předloží obsluze vozidla
doklad o zaplacení svozu směsného komunálního odpadu na rok 2017.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem
svozového vozidla. Odpad nesmí být shromažďován na jiných
místech – odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Hejtmánkovice
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
Sběrný dvůr – u váhy
Sběrný dvůr – u obecního úřadu (u hospody)
Sběrný dvůr – u kovárny
Sběrný dvůr – u mostu

15:30 – 15:40
15:45 – 15:50
15:55 – 16:05
16:10 – 16:15
16:20 - 16:30

Případné dotazy zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491
524 691, 606 632 232. Správným nakládáním se všemi druhy odpadů
pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

Informační seminář k nové výzvě na
„Kotlíkové dotace“ – dotační program
„Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností Královéhradeckého kraje“
Zveme všechny občany Broumova a okolních obcí na
informační seminář ke kotlíkovým dotacím, který se
bude konat v pondělí 11. září 2017 od 17:00 h
v prostorách Konferenčního sálu Informačního centra
Broumovska na Mírovém náměstí č. p. 105. Seminář je
zaměřen na problematiku čerpání dotace a změn, ke
kterým dochází.
Účast na semináři je zdarma.
Na semináři se dozvíte o čerpání dotace, především o
změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a
bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po
úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace.
Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická
pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací
projektu.
Samotná výzva pak bude zveřejněna v průběhu září 2017
s předpokládaným příjmem žádostí od 30. října 2017.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE
č.07/17/Z07
Den konání:
28. 8. 2017
Místo konání:
OÚ
Hejtmánkovice,
zasedací
místnost
Čas konání:
Od 17:10 do 18:35 hodin.
Přítomni členové ZO:
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš
Miroslav, Seidlová Dana, Lanta
Libor, Středa Jiří, Ing. Brouček Jan,
Mgr. Horák Vojtěch, Adamírová
Jaroslava
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

Šulc Vít, Schovánek Josef

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:10 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3) Projednání zápisu ZO č.06/17/Z06 ze dne 26. 6. 2017.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 6 k 31. 8. 2017.
5) Projednání nabídek na zpracování „Změny č. 1 Územního plánu
Hejtmánkovice“.
6) Projednání nabídek na veřejnou zakázku „Oprava místní
komunikace od č.p. 76 po č.p. 166 v obci Hejtmánkovice.
Projednání nabídek na veřejnou zakázku „Oprava místní
komunikace od č.p. 76 po č.p. 107 v obci Hejtmánkovice.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Seidlová a paní
Jaroslava Adamírová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 06/17/Z06 ze dne 26. 6. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 06/17/Z06 ze dne 26. 6. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 6 k 31. 8. 2017 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 6 k 31. 8. 2017 viz příloha.
5 ZO projednali nabídky na zpracování veřejné zakázky „Změny č. 1
Územního plánu Hejtmánkovice“.
1. nabídka
SURPMO, a.s., Hradec Králové
148 000,- Kč bez DPH
2. nabídka
AURUM s.r.o., Pardubice
295 500,- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu a zadal
realizaci zakázky dodavateli SURPMO, a.s., Hradec Králové z důvodu
ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku (148 000,- Kč bez DPH)
společnosti SURPMO, a.s., Hradec Králové na zpracování veřejné
zakázky „Změny č. 1 Územního plánu Hejtmánkovice“. ZO pověřují
starostu podepsáním smlouvy.
6
6.1 ZO projednali nabídky na zpracování veřejné zakázky „Oprava místní
komunikace od č.p. 76 po č.p. 166 v obci Hejtmánkovice“.
1. nabídka

BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí
2. nabídka
BSS s.r.o., Broumov

vyzvaný dodavatel informoval, že se
VŘ nezúčastní
vyzvaný dodavatel informoval, že se
VŘ nezúčastní

3. nabídka
STRABAG a.s., Praha
362 862,- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu a zadal
realizaci zakázky dodavateli STRABAG a.s., Praha z důvodu ekonomicky
nejvýhodnější nabídky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku (362 862,- Kč bez DPH)
společnosti STRABAG a.s., Praha na zpracování veřejné zakázky „Oprava
místní komunikace od č.p. 76 po č.p. 166 v obci Hejtmánkovice“.
ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy. Oprava komunikace bude
hrazena z rozpočtu obce Hejtmánkovice.
6.2 ZO projednali nabídky na zpracování veřejné zakázky „Oprava místní
komunikace od č.p. 76 po č.p. 107 v obci Hejtmánkovice“.
1. nabídka
BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí
vyzvaný dodavatel informoval, že se
VŘ nezúčastní
2. nabídka
BSS s.r.o., Broumov
vyzvaný dodavatel informoval, že se
VŘ nezúčastní
3. nabídka
STRABAG a.s., Praha
1 097 966,- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu a zadal
realizaci zakázky dodavateli STRABAG a.s., Praha z důvodu ekonomicky
nejvýhodnější nabídky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku (1 097 966,- Kč bez DPH)
společnosti STRABAG a.s., Praha na zpracování veřejné zakázky „Oprava
místní komunikace od č.p. 76 po č.p. 107 v obci Hejtmánkovice“.

ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy. Na opravu této části
komunikace obec získala dotaci ve výši 510 656,- Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů. Oprava komunikace
by měla být dokončena v polovině října roku 2017.
7 Různé
7.1 Obec Hejtmánkovice získala dotaci ve výši 88 000,- Kč z Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje z dotačního programu „17ZPD03Nakládání s odpady“ na projekt „Podpora separace odpadů pro občany
obce Hejtmánkovice“. Z přidělené dotace obec pořídí každé rodině
popelnici na plast.
ZO vzalo na vědomí.
7.2 ZO projednali nabídku společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec
Králové, která našim občanům nabízí zapůjčení popelnic na BIO odpad
(odpad z kuchyně, zahrady) na 12 měsíců.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 9 hlasy schvalují, že společnost Marius Pedersen a.s., Hradec Králové
našim občanům bezúplatně zapůjčí popelnice na Bio odpad po dobu
jednoho roku.
7.3 Obec Hejtmánkovice získala dotaci na pořízení požárního vozidla pro
JSDH Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
ZO 9 hlasy schvalují vyčlenění finančních prostředků na doplatek
dopravního automobilu v rámci programu HZS ČR - dotace pro jednotky
SDH obcí pro rok 2018 a úhradu tohoto doplatku jako rozdíl mezi cenou
pořizovaní a získanou dotací.
7.4 ZO projednali cenovou nabídku společnosti Profesionálové, a.s.,
Hradec Králové na činnosti související s realizací zakázky „Nákup
hasičského dopravního automobilu“. (I. Výběrové řízení na dodavatele
automobilu 19 000,- Kč, II. Dotační management 20 000,- Kč).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku společnosti Profesionálové, a.s.,
Hradec Králové na činnosti související s realizací zakázky „Nákup
hasičského dopravního automobilu“. (I. Výběrové řízení na dodavatele
automobilu 19 000,- Kč, II. Dotační management 20 000,- Kč).
7.5 ZO projednali Smlouvu o právu provést stavbu „Liščí potok,
Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta ř. km 2, 480 – 2,540“. Stavebníkem
je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Smlouvu o právu provést stavbu „Liščí potok,
Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta ř. km 2, 480 – 2,540“ se stavebníkem
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy.
7.6 Zástupci krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 16. 8. 17. 8. 2017 provedli dílčí přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice
za rok 2017. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO vzali na vědomí.
7.7 ZO projednali kompetence starosty k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu. Viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují a stanovují v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci
starosty obce k provádění
jednotlivých
rozpočtových
opatření
v následujícím rozsahu. Viz příloha.
7.8 ZO projednali žádost TJ Sokol Hejtmánkovice o pokácení topolů
v areálu sportoviště z důvodu ohrožení návštěvníků.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pokácení zbývajících topolů v areálu sportoviště
z důvodu ohrožení návštěvníků.

7.9 ZO projednali Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 8N09/13.
Pronajímatelem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Hradec Králové.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 8N09/13 mezi
pronajímatelem Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Hradec Králové a nájemcem Obec Hejtmánkovice.
ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
7.10 Nemovitost č.p. 41je napojena na veřejnou kanalizaci.
ZO vzali na vědomí.
7.11 ZO projednali navýšení potravinové normy a zároveň navýšení ceny
oběda pro děti o 2 Kč příspěvkové organizaci MŠ Hejtmánkovice
s platností od 1. 9. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují, navýšení potravinové normy a zároveň navýšení
ceny oběda pro děti o 2 Kč příspěvkové organizaci MŠ Hejtmánkovice
s platností od 1. 9. 2017.
8 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:35
hodin.

Vážení občané,
kominík Pavel Voborník (tel.: 739 351 240) nabízí kominické
práce (čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty). Máte-li zájem
o jeho služby, přihlaste se telefonicky (491 523 770) na OÚ.

