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Středová Eva
Broučková Alena
Sokolová Maria
Pohlová Květoslava

Buchvaldová Marie
Rathouský Vladimír
Gramerová Blanka

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

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání, květinu a milou návštěvu u
příležitosti Svátku matek.
Eva Šafářová
Johanna Brandová
Irena Růžičková
Dana Myšáková
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček, blahopřání a milou návštěvu u
příležitosti mých narozenin.
Raková Marie
Děkujeme OÚ za blahopřání a dárkové balíčky k našim narozeninám.
Johanna a Stanislav Brandovi
Obec Hejtmánkovice děkuje manželům Suchomelovým za věcné dary ke
Dni dětí.
Obec Hejtmánkovice děkuje panu Václavovi Kašparovi za věcný dar ke
Dni dětí.
Ráda bych touto cestou poděkovala obci za blahopřání a balíček k mým
narozeninám!
Eva Středová

Vydávání řidičských průkazů
od 1. července 2018
Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve vydávání
řidičských průkazů. Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat
žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou
působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.
Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti
se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici budou
fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci budou
pořizovat na místě. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou
ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní
jejich platnosti.
Ustanovení o vydávání řidičského průkazu nadále obsahuje § 109
zákona č. 361/2000 Sb., (např. komu se vydává řidičský průkaz, co
je podkladem pro vydání, jakou formu musí mít žádost, lhůty
vydání, platnost a převzetí řidičského průkazu).
Platnost řidičských průkazů
Řidičský průkaz se vydává mimo jiné i držiteli řidičského oprávnění,
kterému končí platnost řidičského průkazu nebo je neplatný podle §
118 (uvedené údaje o řidičském oprávnění neodpovídají
skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny,
opravy nebo úpravy nebo je poškozený tak, že jsou záznamy
nečitelné). Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho
platnosti se provádí bezplatně.
Platnost řidičských průkazů (§ 110) :

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění
udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
Ustanovení vymezuje dobu administrativní platnosti, jejím
uplynutím však nezaniká řidičské oprávnění.
Lhůty pro vydání ŘP
Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz
nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského
průkazu.
Zkrácená lhůta
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve
lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v odstavci 2, lze mu vydat
řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.
Správní poplatky
Zákon č. 199/2017 Sb., novelizuje také zákon o správních
poplatcích č. 634/2004 Sb.
Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského
průkazu stanoven na 200 Kč, vydání řidičského průkazu v kratší
lhůtě na 700 Kč.
Mapu a seznam obecních úřadů s rozšířenou působností včetně
důležitých údajů najdete na:
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registracevozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti

V
souvislosti s
výše
uvedenými
změnami
upozorňujeme, že ve dnech 28. a 29. června 2018
nebude možné podat žádost o řidičský průkaz!
Odbor dopravy MěÚ Broumov

Státní okresní archiv Náchod zve na tradiční Den otevřených
dveří, který se uskuteční v pátek 8. června 2018 v rámci Mezinárodního
dne archivů.
Letošní akce je koncipována pod názvem: Rok 1918 a další osmičková
výročí v okrese Náchod. Připomeneme si 100. výročí vzniku
Československé republiky a další osudové okamžiky, které se staly
v náchodském okrese – od nejstarší zmínky z roku 1068 až po pamětnický
rok 1968. Náš archiv bude prezentovat zajímavosti ze svých fondů a
sbírek v prostorách badatelny ve svém sídle, Náchod, Dobenínská ulice
čp. 96, v době od 9.00 do 16.00 hod. Těšíme se na Vaši početnou
návštěvu.
Za kolektiv pracovníků Státního okresního archivu Náchod v úctě PhDr.
Jaroslav Čáp.

Za poklady Broumovska 2018 / 13. ročník
/ 30.6. - 1. 9. 2018
Letní hudební festival Za poklady Broumovska každoročně láká na deset
výjimečných podvečerních koncertů českých i zahraničních umělců
v unikátní atmosféře barokních kostelů. Genius loci broumovského regionu,
benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše
ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu.
Koncerty se konají každou letní sobotu od 18 hodin, vždy v jednom z deseti
broumovských kostelů. Vstupné na koncerty je dobrovolné a výtěžek z něj
je určen na péči o kostely, ve kterých koncerty probíhají. Festival bude
symbolicky zahájen květnovým benefičním koncertem Viléma Veverky a
Kateřiny Englichové v broumovském klášteře. Doprovodným programem
festivalu jsou srpnové Hornové kurzy, které se konají v broumovském
klášteře.

30. června

Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov
Ensemble Inégal

7. červenec

Kostel sv. Markéty, Šonov
Janáčkovo kvarteto

14. červenec

Kostel sv. Vojtěcha, Broumov
Olga Šroubková, Eduard Šístek

21. červenec

Kostel sv. Petra a Pavla, Broumov
Přemysl Kšica, Miroslav Smrčka

28. červenec

Kostel sv. Barbory, Otovice
vítězové Broumovské klávesy a Concertina Praga

4. srpen

Kostel sv. Prokopa, Bezděkov
Accio Piano Trio

11. srpen

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují
Esa Tapani, Jan Vobořil, Zuzana Rzounková, Jana Goliášová

18. srpen

Kostel sv. Anny, Vižňov
Castelcorn Ensemble

25. srpen

Kostel sv. Jiří a Martina, Martínkovice
Prague Cello Quartet

1. září

Kostel sv. Vojtěcha, Broumov
Kateřina Kněžíková, Milan Al-Ashab, Zdeněk Klauda, L´Armonia Terrena

Začátky koncertů 18:00
Vstupné dobrovolné

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.05/18/Z05
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

28. 5. 2018
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18:30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Remeš Miroslav,
Leierová Dana, Lanta Libor, Adamírová Jaroslava,
Mgr. Vojtěch Horák, Jiří Středa
Ing. Jan Brouček
Josef Schovánek, Vít Šulc

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 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.04/18/Z04 ze dne 23. 4. 2018.
4) Projednání Rozpočtového opatření č. 4 k 31. 5. 2018.
5) Závěrečný účet obce Hejtmánkovice za rok 2017.
6) Různé.
7) Diskuse.
8) Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Leierová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 04/18/Z04 ze dne 23.4.52018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 04/18/Z04 ze dne 23. 4. 2018.

4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 4 k 31. 5. 2018 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 4 k 31. 5. 2018 viz příloha.
5 Závěrečný účet obce Hejtmánkovice za rok 2017 bude projednán na
příštím zasedání ZO Hejtmánkovice 25. 6. 2018.
ZO vzali na vědomí.
6 Různé
6.1 Zástupci krajského úřadu pro KHK provedli ve dnech 25. 4. a 26. 4.
2018 přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2017. Při
přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2017 nebyly
zástupci krajského úřadu pro KHK zjištěny chyby a nedostatky (§10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
ZO vzali na vědomí.

6.2

Katastrální pracoviště Náchod oznamuje, že v budově OÚ
Hejtmánkovice, zasedací místnost, v období od 25.6.2018 do 10.7.2018,
vždy v úředních dnech bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální
operát obnovený novým mapováním na digitální katastr. mapu v k.ú.
Hejtmánkovice v zastavěné části katastrálního území. Ve dnech 25. 6.
2018 od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin, a dne 10. 7. 2018 od
9.00 do 11.30 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec
KÚ, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat starosta obce.
ZO vzali na vědomí
6.3 Obec Hejtmánkovice získala dotaci na projekt „Oprava obecní
komunikace Hejtmánkovice za OÚ“ ve výši 1 000 000 Kč od Ministerstva
pro místní rozvoj. Dalším krokem je výběrové řízení na zhotovitele
stavby.
ZO vzali na vědomí.
6.4 ZO projednali žádost o příspěvek ve výši 5000 Kč na provoz Linky
bezpečí.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy zamítli poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky
bezpečí.
6.5 Starosta seznámil ZO s výší rozpočtu pro úpravu příkopu - pozemku
p.p.č. 910/7 o výměře 219 m2 v k.ú. Hejtmánkovice. Rozpočet činí 83 185
Kč.
ZO vzali na vědomí.
6.6 ZO projednali cenové nabídky na zpracování pasportu budovy č.p. 210
za účelem prodeje jednotlivých bytů.
1. nabídka
Jana Smolárová, Nový Bydžov
68 500 Kč
2. nabídka
Ing. Milan Drahoš, Suchá Lhota
78 200 Kč
3. nabídka
Ing. Jan Sekanina, Hradec Králové
76 000 Kč bez DPH
ZO hlasovali o nabídce č. 1 od uchazeče Jana Smolárová, Nový Bydžov.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují, že Jana Smolárová z Nového Bydžova zpracuje
pasport budovy s č.p. 210 v k.ú. Hejtmánkovice za celkovou cenu 68 500
Kč.
6.7 ZO projednali zrušení bodu 9.7 zápis č. 3/18/Z03 ze dne 26. 3. 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu 9.7 zápis č. 3/18/Z03 ze dne 26. 3. 2018
o krátkodobém pronájmu restaurace Šolcovny paní …. ….. .
6.8 ZO projednali žádost pana ….. ….. o krátkodobý pronájem restaurace
Šolcovny na soukromou akci ve dnech od 4.5. - 6. 5. 2018.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 7 hlasy schvalují panu ….. ….. krátkodobý pronájem restaurace
Šolcovny za účelem konání soukromé akce ve dnech 4. 5. – 6. 5. 2018.
S žadatelem bude uzavřena Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu.
6.9 ZO projednali „Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. Předmětem smlouvy je
závazek, že DSO Broumovsko bude vykonávat funkci pověřence pro
ochranu osobních údajů pro obec Hejtmánkovice podle „Nařízení GDPR“.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. ZO pověřují starostu
uzavřením smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Broumovska.
6.10 ZO projednali „Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. Předmětem smlouvy je
závazek, že DSO Broumovsko bude vykonávat funkci pověřence pro
ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Hejtmánkovice podle
„Nařízení GDPR“.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují „Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. ZO pověřují ředitelku
MŠ Hejtmánkovice uzavřením smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí
Broumovska.
7 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18:30
hodin.

MŠ Hejtmánkovice LETNÍ PRÁZDNINY
Mateřská škola bude uzavřena od 9. 7. 2018 do 17. 8. 2018.
Školní jídelna bude uzavřena od 16. 7. 2018 do 10. 8. 2018.

Dětský den 3.6.2018

