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Kuchynková Dagmar
Čáp František
Rathouská Jana
Adamírová Jaroslava
Branda Jaroslav
Klicnar Václav

Kašpar Václav
Horák Petr
Klicnarová Blažena
Linhartová Vlasta
Jirmanová Radka

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

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Adamíra Miloslav
Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček u příležitosti mých narozenin.
Prokeš Václav
Obec Hejtmánkovice a ŠJ Hejtmánkovice děkuje manželům Suchomelovým
za zakoupení nového kombinovaného sporáku do školní kuchyně.
Děkuji za příjemnou návštěvu a dárek k narozeninám.
Hofman Vladimír
Děkuji kulturní komisi za milou návštěvu u příležitosti mých kulatých
narozenin i obecnímu zastupitelstvu za dárkový balíček a blahopřání.
Jiří Rak

Název akce: „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“
Identifikační číslo: 117D815005440

Předmětem akce je oprava místní komunikace v obci
Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“ byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

Název akce: „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“

Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem dotace
projektu „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“,
registrační číslo MS2014+:CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004581
z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 20142020.

Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a
pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před
povodněmi pro obec Hejtmánkovice.

„Podpora separace odpadů pro občany obce
Hejtmánkovice“
Název projektu:

"Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje"
Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0010 na financování výdajů
vynaložených na realizaci projektu s názvem „ Podpora separace odpadů
pro občany obce Hejtmánkovice“, evidovaného pod číslem 17ZPD030010.
Z projektu bylo pořízeno 200 ks popelnic na plast.

Vážení občané,
obec Hejtmánkovice pořádá
zájezd do divadla Broadway na
muzikálové představení
„Muž se železnou maskou“.
Představení se koná v sobotu
21. 4. 2018 od 18.00 hodin,
cena zájezdu včetně dopravy
činí 500,- Kč. Odjezd autobusu v 10.00 hodin od mostu u Ehlů.
Předprodej vstupenek bude zahájen 12. 2. 2018 na OÚ,
přednostně budou vstupenky nabídnuty místním občanům.

Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech 12. 1. a13. 1. 2018, II. kolo konané
ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Náchod
Obec: Hejtmánkovice
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Zpět: Okres Náchod – výběr obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.01/18/Z01
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

29. 1. 2018
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19:15 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

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.11/17/Z11 ze dne 18. 12. 2017.
4) Projednání finančních nákladů na výstavbu opěrné zdi podél
komunikace na p.p.č. 1658/1 v k.ú. Hejtmánkovice.
5) Projednání nákupu nemovitosti č.p. 65 v k.ú. Hejtmánkovice.
6) Projednání žádosti o dotaci KHK o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) 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 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 11/17/Z11 ze dne 18. 12. 2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 10/17/Z11 ze dne 18. 12. 2017.

4 ZO projednali náklady na stavbu opěrné zdi podél komunikace na p.p.č.
1658/1 v k.ú. Hejtmánkovice. Celkové náklady na stavbu opěrné zdi činí
575 752,- s DPH.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají stavbu opěrné zdi podél komunikace na p.p.č. 1658/1
v k.ú. Hejtmánkovice.
5 ZO projednali kupní cenu za nemovitost č.p. 65 jejímž vlastníkem je
pan …. ….. . ZO nabízejí odkoupení nemovitosti za 600 000,- Kč.
PRO: 5
PROTI: 4
ZDRŽEL SE: 0
ZO 5 hlasy schvalují částku 600 000 Kč, za kterou je obec ochotna
odkoupit nemovitost č. p. 65 v k.ú. Hejtmánkovice od pana …. ….. .
6 ZO projednali žádost o dotaci Královéhradeckého kraje. Dotace bude
KHK užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec
dopravní obslužnosti území KHK veřejnou linkovou dopravou. KHK
požaduje částku 27 931 Kč na od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují dotaci ve výši 27 931 Kč Královéhradeckému kraji,
dotace bude užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad
rámec dopravní obslužnosti území KHK veřejnou linkovou dopravou.
ZO projednali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Hejtmánkovice na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
7 Různé
7.1 ZO projednali vyčlenění finančních prostředků na doplatek dopravního
automobilu v rámci programu HZS ČR – dotace pro JSDH obcí pro rok
2018 a úhradu tohoto doplatku jako rozdíl mezi cenou pořizovací a
získanou dotací.
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 JSDH
obcí pro rok 2018 a úhradu tohoto doplatku jako rozdíl mezi cenou
pořizovací a získanou dotací.
7.2 ZO byli seznámeni s množstvím odpadů z obalů, které naše obec
vytřídila v období 1.10. -31. 12. 2017 a předala k využití. Celkem 4,395 t
odpadů z obalů, od společnosti EKO-KOM, a.s. obec získala odměnu
20 388,50 Kč.
ZO vzali na vědomí
7.3 ZO projednali žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
7.4 ZO projednali uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IV-122016406/VB/1) se společností ČEZ Distribuce, a.s.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IV-122016406/VB/1) se společností ČEZ Distribuce, a.s. ZO pověřují starostu
podepsáním smlouvy.
7.5 ZO projednali uzavření „Smlouvy o dílo“ na restaurování sakrálních
objektů v obci Hejtmánkovice. Jedná se o kamenný kříž u Šolcárenského
lesa a sousoší Největší Trojice u Šolcárenského lesa.
RNDr. Jitka Dosoudilová nabízí zpracování žádosti o dotaci z programu
Ministerstva zemědělství, provedení výběrového řízení a následně
administraci dotačního projektu. RNDr. Jitka Dosoudilová nabízí tyto
činnosti za 38 000 Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření „Smlouvy o dílo“ na restaurování
sakrálních objektů v obci Hejtmánkovice (kamenný kříž u Šolcárenského

lesa a sousoší Největší Trojice u Šolcárenského lesa) s RNDr. Jitkou
Dosoudilovou, předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci
z programu Ministerstva zemědělství, provedení výběrového řízení a
následně administraci dotačního projektu. ZO schvalují cenu za tyto
činnosti 38 000 Kč včetně DPH a pověřují starostu podepsáním smlouvy.
7.6 ZO projednali nákup plastového nábytku - 50 ks židlí a 8 ks stolů,
nákup bude proveden přes DSO Broumovsko z důvodu ekonomické
výhodnosti.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují koupi plastového nábytku - 50 ks židlí a 8 ks stolů.
7.7 ZO projednali nabídku na prováděcí dokumentaci na víceúčelové
hřiště 20x27m s umělým polyuretanovým povrchem. Jedná se o hřiště u
okálů, které chce obec nechat opravit. Firma Linhart spol. s r.o., Brandýs
n. L. nabízí projektové práce za 35 453 Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují provést prováděcí dokumentaci (DPS) s výkazem
výměr a položkovým rozpočtem na víceúčelové hřiště 20x27m s umělým
povrchem EPDM firmou Linhart spol. s r.o., Brandýs n. L za 35 453 Kč
včetně DPH.
7.8 ZO projednali úhradu 2 ks hasičských nástřikových terčů ve výši 6000
Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují úhradu 2 ks hasičských nástřikových terčů ve výši
6000 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 19:15
hodin.

k tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina „AXEL“ z Olomouce
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK bude zahájen
v pondělí 5. 3. 2018 od 15.00 hodin na OÚ Hejtmánkovice
Vstupné: 90,- Kč sál / 80,- Kč vinárna / 50,- Kč masky
Srdečně Vás zve OÚ Hejtmánkovice

Zprávičky ze školky

Školní rok 2017/2018 jsme zahájili s plně obsazenou kapacitou
školky.
Vlivem takových okolností, jako jsou stěhování či změna pracoviště,
došlo následně i ke snížení počtu docházejících dětí. V současnosti tedy
máme ve školce volné místo, na které lze přijmout zájemce bez ohledu na
jeho trvalý pobyt. Máte-li někdo zájem o zápis dítěte do Mateřské školy,
Hejtmánkovice, zavolejte, na číslo 491 523 769 případně předejte tuto
informaci dále. Děkujeme.

Ve školce se nám letos sešla parta zdatných, nadaných a
odvážných adeptů na záchranářskou kariéru, což se odráží jak v běžném
programu školky, tak i v plánovaných akcích v tomto roce. Pastelková
patrola má stále ještě drtivou převahu chlapců ve svém týmu.

Zatím jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží. („Prší, prší, jen
se leje.“ a „Příroda kolem nás.“) Přesné výsledky zatím neznáme, ale
úspěšní už jsme vlastně byli – děti společně vytvořily krásná dílka, a navíc
si celý proces tvorby opravdu užily.


V dubnu opět zahájíme plavecký výcvik, v řešení je zatím ještě
doprava. Děti si pohyb ve vodě většinou užívají, a i když se někdy
výjimka najde, všichni dělají velké pokroky.

V prosinci 2017 se nám při vánoční nadílce významně rozrostla
nabídka knih pro děti. Přibyly nám nové knihy s pohyblivými obrázky a
odkrývacími okénky i obsáhlejší příběhy dětských hrdinů k předčítání.

Od té doby, co jsme ve školce „objevili“ bubny, stalo se bubnování
v rozličných podobách téměř každodenní součástí života ve školce. Děti
mají pro rytmus smysl, tyto činnosti je velice baví, a samy se jim
v průběhu dne spontánně věnují.


Oblíbeným nástrojem dětí jsou v naší školce boomwhackers
(trubky rozličných barev a délek vydávající rozličné tóny), které nabízejí
širokou škálu nejen hudebního využití. V budoucnu plánujeme rozšíření
sady o několik chybějících tónů.
Děkujeme všem za ocenění výkonů dětí na vystoupeních v závěru
loňského roku i za podporu školky při návštěvě vánočního jarmarku.

Za MŠ S. T.

