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Staniková Věra
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Stanická Jaroslava

Vernerová Věra

Bartoš Přemysl

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

Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Jiří Janík
Děkuji za gratulaci k mým narozeninám, milou návštěvu a dárek.
Zdeňka Černá
Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám.
Lenka Bakešová
Děkuji za dárkový balíček, gratulaci a návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Miluše Pavlíková
Děkuji za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Miroslav Hloušek
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Josef Andrš

Vážení účastníci zájezdu, v sobotu
21. 4. 2018 se koná zájezd na
muzikálové představení „Muž se
železnou maskou“. Autobus bude
vyjíždět v 10.00 hod ze stanoviště
na
hejtmánkovickém
mostě,
postupně bude zastavovat na všech
autobusových zastávkách.

Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období neutuchajícího
pracovního nasazení na našich zahradách. Pracovní nasazení našich
občanů, chalupářů a zahradníků se sekačkami, křovinořezy a ostatní
zahradní technikou je obdivuhodné, ale přesto si Vás dovolujeme
upozornit na dodržování nedělního (svátečního) klidu. Dopřejte i
sobě nedělní (sváteční) odpočinek.
Děkujeme za ohleduplnost.

Vážení občané, s pěkným počasím se přihlásily jarní práce (pálení
listí, trávy), protože nechceme, aby naše obec byla zamořená
štiplavým kouřem, nabízíme Vám zdarma odvoz tohoto odpadu.
Stačí, když si na tel.č. 491 523 770 nebo 724 182 792 objednáte
kontejner a pracovníci obce kontejner přistaví a po naložení
odvezou. Buďme k sobě ohleduplní a šetřeme naše životní prostředí.

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 - 16:30
Případné dotazy zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.03/18/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

26. 3. 2018
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19:00 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, Luboš Binar,
Miroslav Pohl

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.02/18/Z02 ze dne 26. 2. 2018.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 31. 3. 2018.
5) Projednání cenové nabídky na zakázku „Veřejné osvětlení v obci
Hejtmánkovice, II. etapa“.
6) Projednání cenové nabídky na činnosti související s realizací
zakázky „Hejtmánkovice – chodníky směr Starostín – Otovice II /
302“.
7) Projednání cenové nabídky na činnosti související s realizací
zakázky „Hejtmánkovice-oprava místní komunikace 5c“.
8) Projednání nabídky administrace projektu Polyfunkční komunitní
centrum 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 Jaroslava Adamírová a paní
Dana Leierová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 02/18/Z02 ze dne 26. 2. 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 02/18/Z02 ze dne 26. 2. 2018.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2018 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 2 k 31. 3. 2018 viz příloha.
9 Různé
9.1 Pan ….. ….. přednesl zastupitelům obce požadavek na rekonstrukci
příkopu na obecním pozemku p.p.č. 910/7. Starosta navrhuje nechat
zpracovat rozpočet na rekonstrukci příkopu, obec zajistí vyjádření majitelů
sítí.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zpracování rozpočtu a oslovení majitelů sítí za
účelem získání vyjádření potřebných k rekonstrukci příkopu na pozemku
p.p.č. 910/7 v k.ú. Hejtmánkovice.
9.2 Pan Luboš Binar je správcem lesů obce Hejtmánkovice. Seznámil ZO
ze situací na trhu dřeva, současně vysvětlil důvody nezískání dotace na
štípací automat od Státního zemědělského intervenčního fondu.
ZO vzali na vědomí.
5 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti RDA, Rychnov n.
Kněžnou na zakázku kompletní administrace a organizace výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci

„Veřejné osvětlení v obci Hejtmánkovice, II. etapa“, cena celkem 18 150
Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku ve výši 18 150 Kč včetně DPH od
společnosti RDA, Rychnov n. Kněžnou na zakázku kompletní
administrace a organizace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce pro akci „Veřejné osvětlení v obci
Hejtmánkovice, II. etapa“.
6 ZO projednali cenovou nabídku společnosti Profesionálové, a.s., Hradec
Králové na činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovicechodníky směr Starostín-Otovice II/302 I. etapa“. Nabídková cena na
činnosti související s realizací zakázky činí 5 000 Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídkovou cenu 5 000 Kč bez DPH společnosti
Profesionálové, a.s., Hradec Králové na činnosti související s realizací
zakázky „Hejtmánkovice-chodníky směr Starostín-Otovice II/302 I.
etapa“.
7 ZO projednali cenovou nabídku na vedení výběrového řízení na
dodavatele stavby „Hejtmánkovice – oprava místní komunikace 5c“ od
společnosti Profesionálové, a.s., Hradec Králové, nabídková cena činí
19 500 Kč bez DPH.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají prozatím uskutečnit výběrové řízení na dodavatele
stavby „Hejtmánkovice – oprava místní komunikace 5c“ od společnosti
Profesionálové, a.s., Hradec Králové za nabídkovou cenu 19 500 Kč bez
DPH. Obec čeká na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zda jí
bude přidělena dotace z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova“.
8 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti Východočeská rozvojová
s.r.o., Nové Město n. M. na administraci projektu Polyfunkčního
komunitního centra Hejtmánkovice. Cenová nabídka za činnosti
související s administrací projektu činí 148 000 Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku za činnosti související
s administrací projektu Polyfunkčního komunitního centra Hejtmánkovice
od společnosti Východočeská rozvojová s.r.o., Nové Město n. M. za
148 000 Kč bez DPH. ZO pověřují starostu podepsáním Smlouvy o dílo,
jejímž předmětem jsou činnosti související s administrací projektu
Polyfunkčního komunitního centra Hejtmánkovice.
9.3 Starosta přednesl zastupitelům možnost zpracování projektu na
vybudování pečovatelských bytů v č.p. 118. ZO vedli diskusi, tento bod se
přesouvá na další jednání ZO Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
9.4 ZO projednali Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09047251 o poskytnutí
podpory se SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09047251 o poskytnutí
podpory se SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.
9.5 ZO projednali Kupní smlouvu se společností SAP spol. s r.o., Dolní
Kralovice, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu na
základě výběrového řízení veřejné zakázky „Hejtmánkovice-Dopravní
automobil“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Kupní smlouvu se společností SAP spol. s r.o., Dolní
Kralovice, jejímž předmětem je dodávka dopravního automobilu na
základě výběrového řízení veřejné zakázky „Hejtmánkovice-Dopravní
automobil“. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
9.6 Finanční výbor ZO Hejtmánkovice provedl finanční kontrolu za
období červenec až prosinec 2017. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby
či nedostatky, které by vyžadovaly návrh doporučení či návrh k nápravě.
ZO vzali na vědomí.
9.7 ZO projednali žádost paní …. ….. o pronájmu restaurace Šolcovny na
soukromou akci ve dnech od 5.7. - 6. 7. 2018.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují paní ….. ….. krátkodobý pronájem restaurace
Šolcovny za účelem konání soukromé akce ve dnech 5.7. - 6. 7. 2018.
S žadatelem bude uzavřena Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu.
10 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19:00
hodin.

DSO BROUMOVSKO
TISKOVÁ ZPRÁVA

Malé letní dovádění – den plný her a zábavy
Město Meziměstí a DSO Broumovsko zvou v sobotu 16. června 2018
na již devátý ročník Malého skoro již letního dovádění. O putovní
pohár se v „obecní olympiádě“ utkají od 10 hodin týmy ze všech obcí
Broumovska a tým zástupců obcí Policka ve velmi netradičních
disciplínách.
V areálu AQA Landu v Meziměstí se v sobotu odehraje již tradiční
setkání týmů obcí a jejich fanoušků. Týmy jednotlivých obcí budou
soutěžit v neobvyklých disciplínách. „Na své si přijdou návštěvníci všech
věkových kategorií, je připravený pestrý doplňkový program v průběhu
celého konání akce. Během probíhajících soutěží i po jejich vyhlášení
bude hrát stylová reprodukovaná hudba“ zve na akci předseda DSO
Broumovska a starosta Božanova Karel Rejchrt.
A na co se tedy můžete těšit? Je připraven pestrý doplňkový program,
k dispozici skákací hrad pro děti, od 13:00 bude hrát skupina
DOTEKY, ukázka míchání nápojů v podání studetů SŠHSS Teplice
nad Metují, opékané klobásy, dobrá masíčka a mnoho dalšího.
Akci pořádá DSO Broumovsko již devátým rokem, odehrává se vždy
v průběhu léta v jedné z obcí Broumovska. „Obecní olympiády“ jsou vždy
ve znamení her, legrace, zábavy, dobrého jídla, koncertů hudebních skupin
a atrakcí pro nejmenší.
Více informací: Lenka Wilkeová (administrativa DSO Broumovsko):
dso.wilkeova@gmail.com, 604 223 902, Eva Mücková (starostka města
Meziměstí): muckova@mezimesti.cz, 607 945 459

