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Růžičková Irena
Kašpar Christa Heidemarie
Adamíra Miloslav
Lamka Jiří
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.

Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k mým narozeninám a
Marušce s Irenkou za milou návštěvu. Grohová Marie
Děkuji za blahopřání k mým narozeninám a za pěkný dárek.
Sokol Antonín
Děkuji OÚ a hasičům za milou návštěvu a vážím si krásných balíčků,
které dáváte i slova od srdce, které mě potěšily. Děkuji Vám, ať máte
stále důvod k úsměvu.
Pletichová Olga
Děkuji obecnímu úřadu za projevení blahopřání a pěkný dárek. Také
chci poděkovat členkám komise za příjemné posezení.
Ehlová Jarmila

Kráčí Mikuláš s berličkou, za ním rohatý s metličkou….
obecní úřad zve děti na

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
10. 12. 2017
od 14:00 hodin

Kulturní dům Hejtmánkovice

Vážení občané,
opět tu máme adventní čas a tak mi dovolte Vám
popřát, aby vánoční přípravy ve vašich domovech
proběhly co nejpříjemněji. Přeji Vám krásné a
pohodové vánoční svátky, našim menším občánkům
bohatou nadílku pod vánočním stromečkem. Do
nového roku 2018 nám všem přeji pevné zdraví,
mnoho štěstí, spokojenosti a úspěchů.
starosta

Výbor TJ Sokol Hejtmánkovice,
přeje všem občanům, fanouškům a
hráčům Hejtmánkovic klidné
prožití vánočních svátků.
V novém roce
hodně štěstí a pevné zdraví.

Krásné svátky vánoční,
pěknou cestu půlnoční,
od Ježíška velký ranec,
na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok
a pak šťastný nový rok.
Přeje SDH Hejtmánkovice

Třpytivý pozdrav sněžných vloček
Pěkné dárky pod stromeček.
Klid a radost na Vánoce,
mnoho štěstí v novém roce.
Vám přeje
MŠ a ŠJ Hejtmánkovice

Vážení občané,
v měsíci listopadu se podařilo dokončit opravu místní komunikace (zadní
cesta) od č. p. 166 paní Dolínkové po č. p. 108 rodina Netíkova. Ve
Fitzbachu byla opravena část komunikace od Lutomy po bytový dům č. p.
16. Úsek od paní Dolínkové č. p. 166 po č. p. 5 rodina Maršalkova –
křižovatka + Fitzbach byl hrazen z rozpočtu obce ve výši 325 000,- Kč.
Zbývající úsek zadní komunikace byl hrazen z padesáti procent
Ministerstvem pro místní rozvoj, získali jsme dotaci ve výši 510 656,- Kč,
obec uhradila 587 310,- Kč z rozpočtu obce.
V současné době nám zbývá opravit (vyasfaltovat) poslední etapu zadní
cesty od č.p. 108 (rodina Netíkova) po křižovatku u MŠ. Na tuto akci je
zpracovávaná žádost o dotaci. Celkové náklady na tuto akci jsou
odhadovány na 2 180 000,- Kč.
Dále se nám podařilo získat dotaci na nákup hasičského dopravního
automobilu, předpokládaná cena je 1 100 000,- Kč. Od Ministerstva vnitra
získaná dotace činí 450 000,- Kč a od Královéhradeckého kraje získaná
dotace činí 333 000,- Kč.
Podařilo se nám získat dotaci na nákup víceúčelového stroje (malý
nakladač + dva traktorové kontejnery na bio odpad) v hodnotě 2 027 706
Kč.
Dále se nám podařilo získat dotaci na akci „Protipovodňová opatření
v obci Hejtmánkovice“ celková hodnota díla činí 1 336 557,- Kč. Od
Ministerstva životního prostředí jsme získali dotaci ve výši 935 589,- Kč.

Realizace akce je naplánována na jaro roku 2018 (v celé obci bude
provedena rekonstrukce místního rozhlasu).
Technika pro lesní hospodářství – katr (pásová pila) podařilo se nám
získat dotaci ve výši 198 600,- Kč.
V roce 2018 bychom chtěli dokončit:
Druhou etapu veřejného osvětlení, kde rovněž je zpracovávaná žádost o
dotaci v max. poskytované výši 85%. Celkové náklady jsou odhadovány
na 1 000 000,- Kč.
Provést výsadbu v extravilánu obce (výsadba alejí podél obecních cest)
předpokládané náklady 2 139 000,- Kč. OPŽP nám schválilo dotaci ve
výši 1 818 000,- Kč.
Zlepšení nakládání s odpady (sběrná stanoviště opatřit zámkovou dlažbou
a vhodným přístřeškem) je zpracovávána žádost, předpokládané náklady
950 000,- Kč. Předpokládaná výše získané dotace 85%.
Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice (výstavba kulturního
domu vedle č.p. 64 Šolcovny). Předpokládané náklady 26 000 000,- Kč
předpokládaná výše dotace 18 mil. Kč na tuto akci byla zpracována
projektová dokumentace a podána žádost o dotaci.
Revitalizace obecního rybníka za Šolcovnou (odbahnění, zpevnění
břehových částí) předpokládané náklady 3 800 000,- Kč. Možná výše
získané dotace 85%. Je zpracována projektová dokumentace, připravuje se
žádost o dotaci.
V současné době je zpracovávaná změna územního plánu č. 1
Hejtmánkovic předpokládané náklady 198 000,- Kč.

Něco málo k odpadům
Podařilo se nám získat dotaci ve výši 88 000,- Kč na žluté popelnice.
Každému objektu bude zapůjčena na dobu pěti let jedna popelnice.
Popelnice budou občanům dodány do konce roku 2017, občan svým
podpisem potvrdí převzetí nádoby. Po uplynutí 5 leté doby budou nádoby
na odpad převedeny do vlastnictví občanů. Pokud občan popelnici
poškodí nebo zničí, bude po něm požadována náhrada. Dnem 31. 12.
2017 bude ukončen svoz pytlů a bude nahrazen žlutými popelnicemi.
Je na každém z nás jak se k třídění odpadů staví. V současné době obec
obdržela od svozové firmy Marius Pedersen upozornění, že od 1. 1.
2018 dochází ke zdražení poplatků za svoz a odstraňování směsného
komunálního odpadu cca o 4%. Dále dochází k zavedení recyklačního
poplatku u komodity plast ve výši 490,- Kč /t odpadu. Rozdíl mezi
vybranými poplatky od občanů a celkovou částkou za odpady hradí
obec z rozpočtu. Z uvedených důvodů je nutné co nejvíce odpad
třídit. Obec pro rok 2018 poplatky za odpad nemění. Poplatek pro rok
2018 pro občana činí 750,- Kč. Pokud občan tento poplatek uhradí do 28.
2. daného roku poplatek činí 550,- Kč na osobu.

Důležitá upozornění:
Mění se den svozu komunálního odpadu. Od roku 2018 bude
svoz komunálního odpadu každé úterý pro celou obec.
Popelnice na plast budou vyváženy 1 x za 14 dní a to vždy
v pondělí.
Svozové plány jsou uvedeny níže.
starosta

svozový
plán

KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

svozový
plán

PLASTŮ

V Rychnovku dne 1. prosince 2017
Vážený pane (í) starosto/starostko,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o provozních
změnách, ke kterým dojde v průběhu roku 2018, o vývoji na trhu
separovanými odpady, dalších skutečnostech jakým je například
zvyšování minimální mzdy a situace na trhu práce v naší oblasti.
Tyto skutečnosti mají nevyhnutelný dopad do cen zajišťovaných
služeb. Po několik uplynulých let byly ceny služeb poměrně stabilní.
Buď se nezvyšovaly vůbec, v případě separovaných odpadů, nebo
velmi pozvolně v případě svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu (SKO).
Pro rok 2018 dochází k navýšení ceny svozu a odstranění SKO o
cca 4 %. Toto navrhované zvýšení však ještě vychází
z předpokladu úpravy některých svozových tras. Cílem těchto
úprav svozových tras je snaha o optimalizaci svozu odpadů a tím
docílit co možná nejmenší navýšení ceny za svozové služby.
Zavedení recyklačního poplatku u komodity plast, ve výši 490,Kč/t.
U samostatné přepravy odpadů (kontejnerovými vozidly) dojde jen
k mírnému zvýšení ceny za km, případně manipulaci.
Ceny za pronájmy odpadových nádob a kontejnerů zůstávají ve
stejné výši jako doposud.
Hlavními důvody pro tyto navrhované úpravy ceny jsou:
- Zohlednění růstu mzdových nákladů jako důsledek vývoje na
trhu práce v našem regionu (velmi nízká nezaměstnanost
v regionu, nabídky pracovních míst od společností a firem
z odvětví automotiv), dále v důsledku opětovného navyšování
minimální mzdy a další dopad do ceny má nařízení vlády ČR

o navýšení odměn pracujícím
v platnost od 1. 4. 2018.

vězňům,

které

vstoupí

- V případě separovaných odpadů, tedy zejména plastů, má
rozhodující význam zhoršující se odbyt pro některé druhy
vytříděných plastů a jejich klesající výkupní ceny. Zde je
hlavním důvodem rozhodnutí Číny nepřijímat některé odpady,
mezi které bohužel patří i značná část plastů z obcí.
Zároveň mi dovolte opětovně upozornit na situaci okolo vývoje
legislativy v oblasti odpadů - odpadového zákona. Výše uvedený
návrh úpravy ceny nezahrnuje žádné případné navýšení poplatků
stanovených zákonem. Vycházíme z výše poplatků dle stávajícího
zákona (tj. 500,- Kč/t). V případě, že uvedený zákon bude
novelizován s účinností někdy v průběhu roku 2018 nebo vstoupí
v platnost nový zákon o odpadech, bude nutné provést novou
kalkulaci a úpravu cen za poskytované služby.
V případě Vašich připomínek nebo dotazů
poskytnout náležité vysvětlení.
S úctou

jsme

připraveni

Marius Pedersen a.s.

POPLATKY V ROCE 2018
POPLATEK ZA ODPADY
- Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se splatností do konce
března 2018.
- 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.: 8726-551 / 0100
variabilní symbol: č.p.
popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2018 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.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
HEJTMÁNKOVICE č.10/17/Z10
Den konání:
Místo konání:
místnost
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

27. 11. 2017
OÚ
Hejtmánkovice,

zasedací

Od 17:05 do 18:45 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš
Miroslav, Leierová 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 17:05 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Přivítání přítomných.

2)
3)
4)
5)
6)

Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
Projednání zápisu ZO č.09/17/Z09 ze dne 30. 10. 2017.
Projednání Rozpočtového opatření č. 9 k 30. 11. 2017.
Projednání Návrhu rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2018.
Projednání Návrhu rozpočtového výhledu na období 2019-2021
obce Hejtmánkovice.
7) Příkaz k inventarizaci.
8) Projednání veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obce
Hejtmánkovice“.
9) Různé.
10) Diskuse.
11) Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání a změnu pořadí při projednávání
jednotlivých bodů.

2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Leierová a paní
Jaroslava Adamírová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schválili 9 hlasy.
3 Projednání zápisu č. 09/17/Z09 ze dne 30. 10. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 09/17/Z09 ze dne 30. 10. 2017.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2017 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2017 viz příloha.
5 ZO projednali Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2018.
ZO vzali na vědomí.
6 ZO projednali Návrh rozpočtového výhledu na období 2019-2021obce
Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.

7 ZO byli seznámeni s Plánem inventur pro rok 2017. Inventarizace
majetku a závazků bude řádně zahájena dne 01. 01. 2018. Starosta
jmenoval inventarizační komisi.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Plán inventur pro rok 2017. Řádná inventarizace
majetku a závazků bude zahájena dne 01. 01. 2018.
8 ZO projednali cenové nabídky na zpracování veřejné zakázky
„Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“.
1. nabídka
EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí
925 514,- Kč bez DPH
2. nabídka
BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Praha-Nové Město 907 940,- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby uzavřel smlouvu a zadal
realizaci zakázky společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Praha-Nové
Město z důvodu ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku (907 940,- Kč bez DPH)
společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., Praha-Nové Město na
zpracování veřejné zakázky „Protipovodňová opatření obce
Hejtmánkovice“. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
9 Různé
9.1 ZO projednali podání žádosti o výjimku pro konsolidaci finančních
analýz více žadatelů z OPŽP na Ministerstvo životního prostředí.
Konsolidaci finančních analýz žádáme z důvodu zamezení současné
diferenciaci cen v rámci jedné tarifní oblasti a možnosti uplatnění jednotné
regionální ceny pro stočné.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují podání žádosti o výjimku pro konsolidaci finančních
analýz více žadatelů z OPŽP na Ministerstvo životního prostředí z důvodu
zamezení současné diferenciaci cen v rámci jedné tarifní oblasti a
možnosti uplatnění jednotné regionální ceny pro stočné.

9.2 ZO projednali zrušení bodu č. 6.11 Usnesení č. 04/17/Z04 z jednání
ZO Hejtmánkovice konaného dne 24.4.2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zrušení bodu č. 6.11 Usnesení č. 04/17/Z04 z jednání
ZO Hejtmánkovice konaného dne 24.4.2017.
ZO projednali způsob úhrady nové podlahové krytiny v obecním bytě č.p.
64 současnou nájemkyní …... ZO navrhují navýšení nájmu o 350,- Kč
s účinností od 1. 12. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují navýšení nájmu …… o 350,- Kč s účinností od
1.12.2017 z důvodu položení nové podlahové krytiny v obecním bytě č.p.
64.
9.3 ZO byli seznámeni se znaleckými posudky ojetých vozidel a strojů.
ZO projednali vypsání záměru prodeje nepotřebných movitých věcí a
stanovení minimální nabídkové ceny.
o Starší ojetý zahradní malotraktor STARJET AJ 102/15,5 Hp bez
registrační značky.
Minimální nabídková cena 28 000,- Kč včetně 21% DPH.
o Starší ojetý zahradní malotraktor HUSQVARNA CTH-220 TWIN
bez registrační značky.
Minimální nabídková cena 25 000,- Kč včetně 21% DPH.
o Starší ojetý traktorový sklápěcí přívěs PANAV P53 08.06 AGRO
registrační značka NA-68-94.
Minimální nabídková cena 39 000,- Kč včetně 21% DPH.
o Starší ojeté vozidlo MULTICAR M 2510 třístranný sklápěč
registrační značky 3H2 3715.
Minimální nabídková cena 32 000,- Kč včetně 21% DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání záměru prodeje nepotřebných movitých věcí
a stanovení minimální nabídkové ceny pro jednotlivé movité věci.
o Starší ojetý zahradní malotraktor STARJET AJ 102/15,5 Hp bez
registrační značky.

Minimální nabídková cena 28 000,- Kč včetně 21% DPH.
o Starší ojetý zahradní malotraktor HUSQVARNA CTH-220 TWIN
bez registrační značky.
Minimální nabídková cena 25 000,- Kč včetně 21% DPH.
o Starší ojetý traktorový sklápěcí přívěs PANAV P53 08.06 AGRO
registrační značka NA-68-94.
Minimální nabídková cena 39 000,- Kč včetně 21% DPH.
o Starší ojeté vozidlo MULTICAR M 2510 třístranný sklápěč
registrační značky 3H2 3715.
Minimální nabídková cena 32 000,- Kč včetně 21% DPH.
9.4 ZO projednali Záměr prodeje nepotřebné movité věci - nepojízdné
sekačky určené na náhradní díly. Minimální nabídková cena 2000,- Kč
včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr prodeje nepotřebné movité věci - nepojízdné
sekačky určené na náhradní díly, minimální nabídková cena 2000,- Kč
včetně DPH.
9.5 ZO projednali žádost pana …… o koupi nepojízdné sekačky určené na
náhradní díly. Žadatel nabízí 2000,- Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej nepojízdné sekačky určené na náhradní díly
panu …… za 2000,- Kč včetně DPH.
9.6 ZO projednali Rozšířené zadání Změny č. 1 Územního plánu
Hejtmánkovic.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozšířené zadání Změny č. 1 Územního plánu
Hejtmánkovic dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona.
9.7 ZO projednali cenové nabídky na výměnu 3 ks dveří na objektu
(kabiny) ve sportovním areálu TJ Sokol Hejtmánkovice.
1. nabídka
firma Waldemar Stanislaw Fiedor
62 400,- Kč včetně DPH
2. nabídka

firma Mazurek Marcin
50 370,- Kč včetně DPH
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku ve výši 50 370,- Kč včetně DPH
firmy Mazurek Marcin na výměnu 3 ks dveří na objektu (kabiny) ve
sportovním areálu TJ Sokol Hejtmánkovice.
9.8 ZO projednali požadavek paní …… uhradit z obecního rozpočtu
nového oplocení na pozemcích paní ……, při stavební akci „vystavení
opěrné zídky na p.p.č. 198/3, 198/2, 183/2 a 1658/1“. (Úsek zadní
komunikace za Koyšovými). ZO vzali na vědomí.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají uhradit paní …… nové oplocení pozemku (sloupky,
pletivo, branku,…), při stavební akci „vystavení opěrné zídky na p.p.č.
198/3, 198/2, 183/2 a 1658/1“.
10 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:45
hodin.

Úřední dny na OÚ v Hejtmánkovicích
Poslední úřední den v měsíci prosinci je ve středu 20. prosince 2017 od
8:00 hodin-11:30 hodin, 12:15 hodin-17:00 hodin.
První úřední den v roce 2018 bude v úterý 2. ledna 2018.

VOLBA PREZIDENTA ČR
konaná na území České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Dle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č.
294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

oznamuji:
1. VOLBA PREZIDENTA ČR se uskuteční:
v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 13. 1.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se koná rovněž ve dvou dnech:
v pátek dne 26. 1.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 27. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání VOLBY PREZIDENTA 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 okrskové volební
komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem VOLBY PREZIDENTA
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. Zástupci volební komise Vás navštíví druhý den
s volební urnou a hlasovacími lístky ve Vaší domácnosti.

