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Bakešová Lenka

Broučková Růžena

Pavlíková Miluše

Janík Jiří

Andrš Josef

Černá Zdeňka

Schovánek Josef

Jeřábková Alžběta

Píro František

Hloušek Miroslav

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

Děkujeme OÚ za gratulace a dárkové balíčky u příležitosti našich
narozenin.
Blažena a Václav Klicnarovi
Děkuji obecnímu úřadu za milou návštěvu a dárkový balíček
k narozeninám.
Radka Jirmanová
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci, dárkový balíček a milou návštěvu u
příležitosti mých narozenin.
Petr Horák
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám.
Jana Rathouská

Jarní rozlosování okresního přeboru 2018
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5.5.2018
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13.5.2018
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15:00 SO

Hejtmánkovice - TJ Dolany

16:00 SO

Hejtmánkovice - Loko Meziměstí A

16:30 SO

Hejtmánkovice - TJ V. Poříčí

17:00 SO

Sl. Teplice n/M - SO Hejtmánkovice

17:00 SO

Hejtmánkovice - Ji VEBA Machov

16:00 SO

Mezilesí - SO Hejtmánkovice

17:00 SO

Hejtmánkovice - SO V. Jesenice

17:00 SO

Hejtmánkovice - SO Stárkov

10:00 ÚT

TJ Č. Kostelec - SO Hejtmánkovice

17:00 SO

Zábrodí - SO Hejtmánkovice

17:00 SO

Hejtmánkovice - TJ Velichovky

17:00 SO

V. Jesenice - SO Hejtmánkovice

17:00 SO

Hejtmánkovice - SK Babí

16:00 SO

TJ Dolany - SO Hejtmánkovice

17:00 SO

Hejtmánkovice - AFK Hronov

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.02/18/Z02
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

26. 2. 2018
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 18:25 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš Miroslav,
Leierová Dana, Lanta Libor, Středa Jiří, Ing.
Brouček Jan, Adamírová Jaroslava
Mgr. Vojtěch Horák
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 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.01/18/Z01 ze dne 29. 1. 2018.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 1 k 28. 2. 2018.
5) Projednání výběrového řízení „Hejtmánkovice – Dopravní
automobil“.
6) Projednání výsledků hospodaření v lesích.
7) Různé.
8) Diskuse.
9) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 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: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 01/18/Z01 ze dne 29. 1. 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 01/18/Z01 ze dne 29. 1. 2018.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 1 k 28. 2. 2018 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 1 k 28. 2. 2018 viz příloha.
5 ZO projednali nabídky dodavatelů veřejné zakázky „Hejtmánkovice –
Dopravní automobil“ (hasičského vozidla).
1. nabídka
Auto Trutnov s.r.o., Trutnov
900 081,- Kč včetně DPH
2. nabídka
SAP spol. s r.o., Dolní Kralovice
859 100,- Kč včetně DPH
Hodnotící komise vyhodnotila nabídku od firmy SAP spol. s r.o., Dolní
Kralovice, jako ekonomicky nejvýhodnější.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že dodavatelem veřejné zakázky „Hejtmánkovice –
Dopravní automobil“ se stává firma SAP spol. s r.o., Dolní Kralovice,
která dopravní automobil dodá za 859 100,- Kč včetně DPH.
6 Starosta seznámil ZO s výsledky hospodaření v lesích za uplynulý rok.
ZO vzali na vědomí.
7 Různé
7.1 ZO projednali zrušení bodu 7.7 Zápis z veřejného zasedání ZO
Hejtmánkovice č. 01/18/Z01 ze dne 29. 1. 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu 7.7 Zápis z veřejného zasedání ZO
Hejtmánkovice č. 01/18/Z01 ze dne 29. 1. 2018.
7.2 ZO projednali cenovou nabídku na prováděcí dokumentaci na
víceúčelové hřiště 20x27m s umělým polyuretanovým povrchem. Firma
Linhart spol. s r.o., Brandýs n. L. nabízí projektové práce za 35 453 Kč
včetně DPH. Jednalo by se o opravu stávajícího sportoviště v areálu TJ
Sokol Hejtmánkovice na pozemku p.p.č. 1459/9 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 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 na stávajícím sportovišti v areálu TJ Sokol Hejtmánkovice
pozemku p.p.č. 1459/9 v k.ú. Hejtmánkovice.
7.3 ZO projednali podání žádosti o dotaci KHK za účelem získání dotace
na projekt „Vybudování víceúčelového hřiště“ z dotačního programu
Královéhradeckého kraje, z programu obnovy venkova na rok 2018.
Jestliže se obci podaří získat dotaci bude opraveno stávající sportoviště
s antukovým povrchem na pozemku p.č.č. 1459/9 v areálu TJ Sokol
Hejtmánkovice na víceúčelové hřiště s umělým polyuretanovým
povrchem.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují podání žádosti o dotaci KHK za účelem získání
dotace na projekt „Vybudování víceúčelového hřiště“ z dotačního
programu Královéhradeckého kraje, z programu obnovy venkova na rok
2018.
7.4 ZO projednali poskytnutí peněžitého daru Městské knihovně Náchod,
o.p.s.. ZO navrhují peněžitý dar ve výši 5000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí Městské knihovně Náchod, o.p.s. peněžitý
dar ve výši 5000 Kč určený na nákup knih do výměnného fondu v rámci
regionálních knihovnických služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách… viz Darovací smlouva. ZO pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
7.5 ZO projednali žádost ředitelky MŠ Hejtmánkovice o zřízení kanceláře
v půdním prostoru MŠ. ZO požadují zpracování a předložení cenové
nabídky na přestavbu dále požadují projednání možnosti vytvoření
společné kanceláře pro ředitelku a vedoucí školní jídelny v již existující.
ZO vzali na vědomí.

7.6 ZO projednali cenovou nabídku od pana Josefa Schejbala z Vernéřovic
na zhotovení palubkových obkladů v prostorech mateřské školy. ZO
navrhují oslovit další truhlářskou firmu z důvodu porovnání ceny.
ZO vzalo na vědomí.
7.7 ZO projednali „Petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí“.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají doplacení odměn členům okrskovým volebním komisí
z rozpočtu obce Hejtmánkovice.
7.8 ZO projednali prodej stavební buňky z areálu TJ Sokol
Hejtmánkovice. ZO navrhují prodejní cenu 5000 Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej stavební buňky za prodejní cenu 5000 Kč bez
DPH.
8 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:25
hodin.

PRŮVOD MASEK 3. března 2018

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás
dovoluje upozornit, že dne 3. 4. 2018 pro Vás zajistili svoz
velkoobjemového odpadu.
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste měli možnost zbavit se
legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace, koberce,
nábytek atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např. papír,
železo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý
druh odpadu. Proto je důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u
sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je bylo možné naložit.
Netvořte nepřehledné haldy odpadů.
1.
Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek,
koberce, atd. Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný
tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně pohozený
na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír
zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.)
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu, a
proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení. Dbejte prosím
i o bezpečnost silničního provozu. Odpad připravte u sběrných nádob
v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 10. 4. 2018
odpoledne.
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit
přírodu ve Vašem okolí

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
VYTŘÍDĚNÉHO Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 10. 4. 2018 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 tuhého 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
úterý 10. 4. 2018
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
15:30 – 15:40
Sběrný dvůr – u váhy
15:45 – 15:50
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
15:55 – 16:05
Sběrný dvůr – u kovárny
16:10 – 16:15
Sběrný dvůr – u mostu
16:20 - 16:30Případné dotazy
zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 491 524 691,
606 632 232

