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Andršová Anna

Grohová Marie

Prokeš Václav

Valterová Zdeňka

Králíčková Anna

Krbec František

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

Dne 23. 9. 2017 pan starosta uvítal v obřadní síni nové občánky.
Popřál jim hodně zdraví, štěstí, lásky a krásné okamžiky v životě.
Mezi těmito občánky je i naše dcera Michaela Vážná. Tímto chceme
poděkovat za krásné dárky, které děti dostaly, za pěkné vystoupení
dětí MŠ a všem, kteří se na tomto „Vítání“ podíleli.
Moc děkujeme r. Remešova, r. Vážná

Dne 29. září 2017 nás ve věku 98 let navždy opustila
paní Věra

Horáková.

Čest její památce

Dne 23. 9. 2017 starosta slavnostně uvítal do života nové občánky:

Isabellu Týfovou
Michaelu Vážnou
Obecní úřad přeje nově narozeným občánkům hodně zdraví, štěstí,
lásky a mnoho krásných společných okamžiků.

29. října 2017 (neděle) OČKOVÁNÍ PSŮ
Stanoviště: u mostu (Coufalovi)

u kovárny
u školky
u Bůnů
váha u bytovek
zastávka u Kačírků
zastávka U dubu

v 09:00 hodin
v 09:10 hodin
v 09:20 hodin
v 09:30 hodin
v 09:40 hodin
v 09:50 hodin
v 10:00 hodin

*S sebou očkovací průkaz psa. *Psi budou opatřeni náhubkem.
*Možnost zakoupení preparátů proti parazitům. *Cena Kombinované
vakcíny 390,- Kč. *Cena vakcíny pouze na vzteklinu 190,- Kč

20. září se Hejtmanky sešly
na posledním letním posezení
a na hřišti se loučily s létem.
Protože se ochladilo a na
sezení venku už to nebylo,
využily

jsme

nabídky

zástupců Sokola a přesunuly
jsme se do kabin, za což jim
moc

děkujeme.

Schůzka

proběhla ve veselém duchu a
rozcházely jsme se rozesmáté
a spokojené.

Za Hejtmanky Eva Šafářová

Hejtmánkovičtí
tenisté děkují
OU za finanční
příspěvek na
turnaj ve
čtyřhře, který se
uskutečnil na
místním
tenisovém kurtu
9. 9. 2017.

Vítězem se stal Jirka Beran s Jirkou Vévodou.

Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji
je za dveřmi
Královéhradecký kraj rozdělí dalších dvě stě milionu korun
majitelům rodinných domu na výměnu zastaralých zdrojů
vytápění.
Nová výzva bude zveřejněna 26. 9. 2017 na úřední desce kraje a elektronický příjem
žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října zápisem do pořadníku žadatelů, jehož
kapacita je tentokráte nastavena na 1050 míst. Od 31. října do 10. listopadu budou
moci žadatelé, zapsaní v pořadníku v rámci uvedené kapacity, vyplnit kompletní
elektronickou žádost a následně odevzdat listinnou verzi vč. povinných příloh.
Proces hodnocení bude ukončen na začátku roku 2018, úspěšní žadatelé budou mít po
podpisu smlouvy více než 10 měsíců na realizaci svého projektu. Šanci mají ti, kteří již
výměnu zdroje provedli (ne dříve než 15. 7. 2015) i ti, kteří ji teprve plánují. Dotace se
bude totiž stejně jako v minulosti poskytovat formou zpětné úhrady, ale i zálohově
Nová vlna Kotlíkových dotací přináší již avizované změny podmínek pro získání
dotace. Nadále se již například nepodporují výměny stávajících kotlů 3. - 5. emisní třídy
(pouze 1. a 2. emisní třída), nově již také není možné instalovat kotel spalující
výhradně uhlí ani kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Výše
dotace je opět určena procentem z výdajů na pořízení nového zdroje vytápění, ale
zároveň jsou stanoveny maximální částky dotace podle jednotlivých druhů zdrojů
vytápění (75000 Kč u automatu na uhlí a biomasu, 95000 Kč u plynového
kondenzačního kotle, 100000 Kč u kotle na biomasu s ručním přikládáním a 120000 Kč
u automatického kotle na biomasu a tepelného čerpadla).
Není však již třeba předkládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ani řešit
tzv. mikro opatření vedoucí ke snížení energetických nároků budovy. Státní fond
životního prostředí navíc vyplácí bonus až 40 tis. Kč těm příjemcům, kteří zkombinují
Kotlíkovou dotaci s dotací z programu Nová zelená úsporám.
Administraci Kotlíkových dotací zajišťuje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, bližší informace, včetně kontaktů na
pracovníky oddělení evropských grantů, jsou uveřejněny na adrese http://kotliky.krkralovehradecky.cz/

Bc. Pavel Hečko člen Rady Královéhradeckého kraje

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
konané na území České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017
Oznámení o době a místě konání voleb
Dle § 15 odst. 1 zákona o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a vyhlášky Ministerstva vnitra č.
233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).
oznamuji:
1.
Volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR se
uskuteční:
v pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.
Místem konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČR je volební okrsek: 1
Volební místnost se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu
v Hejtmánkovicích v obřadní místnosti.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem.
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Václav Harasevič, starosta
Vážení občané, máte-li zájem zúčastnit se voleb a zdravotní důvody Vám
nedovolují se dostavit do volební místnosti, ohlaste se telefonicky
(491523770) na OÚ nebo sdělte svůj požadavek paní Seidlové. Zástupci
volební komise Vás navštíví druhý den voleb tj. v sobotu 21. 10. 2017
s volební urnou a hlasovacími lístky ve Vaší domácnosti.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE č.08/17/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

25. 9. 2017
OÚHejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18:35 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš
Miroslav, Seidlová Dana, Lanta Libor, Středa
Jiří, Ing. Brouček Jan, Mgr. Horák Vojtěch,
Adamírová Jaroslava
Šulc Vít, Schovánek Josef

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 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.07/17/Z07 ze dne 28. 8. 2017.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 7 k 30. 9. 2017.
5) Různé.
6) Diskuse.
7) 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. 07/17/Z07 ze dne 28. 8. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 07/17/Z07 ze dne 28. 8. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 7 k 30. 9. 2017 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 7 k 30. 9. 2017 viz příloha.
5 Různé

5.1 Starosta seznámil ZO s veřejnou vyhláškou vydanou Ministerstvem
zemědělstvím, odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů. Veřejná
vyhláška – Návrh opatření obecné povahy je v elektronické podobě
v plném znění zveřejněna na www.hejtmankovice.cz v záložce úřední
deska.
ZO vzali na vědomí.
5.2 Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního
prostředí 2014-2020 obci Hejtmánkovice poskytuje dotaci ve výši
935 589,90 Kč na projekt „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“.
Cílem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení
lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro
obec Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí z
Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 935 589,90
Kč na projekt „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“.
5.3 Ministerstvo životního prostředí, Operační program životního
prostředí 2014-2020 obci Hejtmánkovice poskytuje dotaci ve výši
1 723 550,01 Kč na projekt „Recyklace odpadů v obci Hejtmánkovice“.
Cílem projektu je vytvoření systému separace a svozu bioodpadů na území
Královéhradeckého kraje.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí z
Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 723 550,01
Kč na projekt „Recyklace odpadů v obci Hejtmánkovice“.
5.4 ZO projednali pořízení stanu do vlastnictví obce z důvodu
soběstačnosti a ekonomické výhodnosti.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pořízení stanu do vlastnictví obce Hejtmánkovice.
5.5 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti Profesionálové, a.s.,
Hradec Králové na zajištění poptávkového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace na zakázku „Hejtmánkovice-chodníky směr
Starostín-Otovice II/302 I. etapa“. Nabídková cena za tyto služby činí 25
000,- Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku ve výši 25 000,- Kč bez DPH
společnosti Profesionálové, a.s., Hradec Králové. Společnost
Profesionálové, a.s., Hradec Králové zajistí činnosti související s
poptávkovým řízením na zpracovatele projektové dokumentace na
zakázku „Hejtmánkovice-chodníky směr Starostín-Otovice II/302 I.
etapa“.
6 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
7 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30
hodin.

Vážení občané, pár slov k odpadům.
V obci máme šest sběrných míst, kde jsou umístěny velkoobjemové
kontejnery na tříděný odpad. Vzdálenost k těmto stanovištím se liší,
někteří z Vás to májí 20m a někteří naopak 100m a více. Říká se „sto lidí
sto chutí“, ve třídění odpadů, ale většina preferuje stejná pravidla. Např.
vytřídit odpad doma, abych pak u barevných kontejnerů na třídění strávil
co nejméně času. „Tedy vhodit a nazdar“. Vzhledem k tomu, že většině
z nás se nechce chodit z jakéhokoliv důvodu (vzdálenost, pohodlnost a
jiné) do kontejneru končí tento recyklovatelný odpad v popelnici na
komunální odpad před domem. Abychom předcházeli těmto jevům,
probíhá v naší obci svoz pytlů, někteří se aktivně zapojili někteří ne. Z výše
uvedených skutečností bylo rozhodnuto požádat o dotaci na žluté
popelnice, které nahradí pytle na tříděný plast a Tetra Paky (nápojové
kartony). Žluté popelnice budou po nákupu přiděleny k jednotlivým
objektům. Tímto by mělo dojít k úbytku komunálního odpadu. Termíny

svozu žlutých popelnic budou upřesněny před realizací. Dotace byla
získána z grantu Královéhradeckého kraje ve výši 88 000 Kč.
Bio odpad (tráva, listí a jiné) je možné v současné době ukládat na
vytyčené místo za Šolcovnu. Pokud má někdo větší množství (6m3 a více)
tohoto odpadu je možné si objednat na obci kontejner (velký, malý). Ano,
jsem rád a nejen já, že své pozemky sekáte a udržujete a že neposekané
pozemky nehyzdí vzhled naší obce. Malé množství bio odpadu nebude
obecní technikou sváženo, ale je možné ho ukládat na vytyčené místo.
Starosta
Vážení občané,
kominík Pavel Voborník (tel.: 739 351 240) u nahlášených občanů
provede kominické práce (čištění, kontrolu a revizi spalinové cesty)
v těchto dnech 15.10., 16.10. nebo 17.10.2017. Máte-li zájem o jeho
služby, přihlaste se telefonicky na OÚ (491 523 770) nebo kontaktujte
přímo pana Voborníka.

