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Groh Tomáš
Chovancová Alena
Kaválek Josef
Mádr Václav

Dolínková Lada
Marešová Ludmila
Vaněčková Božena
Baše Jan

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

Vážený pane starosto, děkuji Vám a celému zastupitelstvu obce za
gratulaci a dárek k mým šedesátinám. Děkuji též za milou návštěvu paní
Remešové a Krátké.
Zdeněk Hajpišl
Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a dárek k narozeninám.
Josef Nýč
Děkuji OÚ za milou návštěvu a dárkový balíček u příležitosti mých
narozenin.
Jaroslav Švenka
Děkuji OÚ za příjemnou návštěvu, hezké posezení, blahopřání a dárkový
balíček k narozeninám.
Hana Herzánová

Dne 8. srpna 2018 nás po delší nemoci
ve věku nedožitých 81 let navždy opustil
pan Josef Pavlík.
Čest jeho památce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 18. 9.
elektrozařízení pro občany.

2018 zajistili svoz nebezpečných odpadů a

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 směsného komunálního odpadu na rok 2018.
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 18. 9. 2018 Hejtmánkovice
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
Sběrný dvůr – u váhy
Sběrný dvůr – u obecního úřadu
Sběrný dvůr – u kovárny
Sběrný dvůr – u mostu

15:30 – 15:40
15:45 – 15:50
15:55 – 16:05
16:10 – 16:15
16:20 - 16:30

Případné dotazy zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský,
telefon: 491 524 691, 606 632 232. Správným nakládáním se všemi
druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.08/18/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:
Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

27. 8. 2018
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18:15 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana, Lanta Libor,
Adamírová Jaroslava, Miroslav Remeš, Jiří Středa
Mgr. Vojtěch Horák, Ing. Jan Brouček,
Josef Schovánek

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3. Projednání zápisu ZO č. 07 /18 / Z07 ze dne 30. 7. 2018.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 7 k 31. 8. 2018.
5. Projednání Záměru č. 02/2018 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 207/1 – trvalého travního porostu v k.ú. Hejtmánkovice.
6. Projednání Záměru č. 03/2018 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 213/12 – trvalého travního porostu v k.ú. Hejtmánkovice.
7. Seznámení s výběrovým řízením na zhotovitele stavebních prací pro
projekt „Oprava obecní komunikace Hejtmankovice za OÚ“.
8. Projednání výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací pro
projekt „Víceúčelové hřiště 18 x 36 m Hejtmánkovice“.
9. Různé.
10. Diskuse.
11. Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Jaroslava Adamírová a paní
Dana Leierová.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.

3 Projednání zápisu č. 07/18/Z07 ze dne 30. 7. 2018.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zápis č. 07/18/Z07 ze dne 30. 7. 2018.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 7 k 31. 8. 2018 viz příloha.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 7 k 31. 8. 2018 viz příloha.
5 ZO projednali Záměr č. 02 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 207/1 trvalého travního porostu o celkové výměře 177 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Záměr č. 02 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 207/1 trvalého travního porostu o celkové výměře 177 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
5.1 ZO projednali žádost paní Ing. ….. ….. o odkup pozemku p.p.č. 207/1
trvalého travního porostu o celkové výměře 177 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
ZO navrhují 10 Kč / m2.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 207/1 o celkové výměře 177
m2 v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ing. …… …… ,
bytem ….. . Za sjednanou cenu 10 Kč /m2, tj. za celkovou kupní cenu
1770 Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN ve výši 1000 Kč uhradí
kupující.
6 ZO projednali Záměr č. 03 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 213/12 trvalého travního porostu o celkové výměře 122 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Záměr č. 03 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 213/12 trvalého travního porostu o celkové výměře 122 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6.1 ZO projednali žádost pana ….. …… a ….. ….. o odkup pozemku
p.p.č. 213/12 trvalého travního porostu o celkové výměře 122 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. ZO navrhují 10 Kč/m2.

PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 6 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 213/12 o celkové výměře 122
m2 v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ….. ….. a …..
….. , bytem ….. za sjednanou cenu 10 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
1220 Kč s tím, že náklady na vklad do KN ve výši 1000 Kč uhradí
kupující.
7 ZO byli seznámeni s rozhodnutím hodnotící komise o výběru dodavatele
veřejné zakázky „Oprava obecní komunikace Hejtmánkovice za OU“.
Výběrového řízení se zúčastnily 4 obchodní firmy.
1.nabídka
EUROVIA CS, a.s., Praha1-Nové Město 2 078 765, 41 Kč bez DPH
2.nabídka
SOVIS CZ, a.s, Hradec Králové
1 918 129, 97 Kč bez DPH
3.nabídka
TANNACO, a.s., Poděbrady
1 870 678, 77 Kč bez DPH
4.nabídka
REKOM NOVÝ BYDŽOV, a.s.
1 799 778, 00 Kč bez DPH
Hodnotící komise vybrala cenovou nabídku od firmy REKOM NOVÝ
BYDŽOV, a.s., nabídka firmy byla vyhodnocena jako nabídka
ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitelem veřejné zakázky „Oprava obecní
komunikace Hejtmánkovice za OU“ se stává firma REKOM NOVÝ
BYDŽOV, a.s., která zhotoví dílo za 1 799 778, 00 Kč bez DPH.
ZO vzali na vědomí.
8 ZO byli seznámeni s doporučením hodnotící komise o výběru
dodavatele veřejné zakázky „ Víceúčelové hřiště 18x36m
Hejtmánkovice“. Výběrového řízení se zúčastnily 2 obchodní firmy.
1.nabídka
Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem
1 988 963,-- Kč bez DPH
2.nabídka
VYSSPA Sports
Technology s.r.o., Plzeň
1 875 006,-- Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadat zhotovení veřejné zakázky firmě
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, nabídka firmy byla
vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schvalují, že zhotovitelem veřejné zakázky „ Víceúčelové
hřiště 18x36m Hejtmánkovice“ se stává firma VYSSPA Sports
Technology s.r.o., Plzeň s cenovou nabídkou 1 799 778, 00 Kč bez DPH.
ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy o zhotovení díla.
9 Různé
9.1 ZO projednali Záměr č. 3 o pronájmu části pozemku p.p.č. 1658/1ostatní komunikace v k. ú. Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Záměr č. 3 o pronájmu části pozemku p.p.č. 1658/1ostatní komunikace v k. ú. Hejtmánkovice.
9.2 ZO projednali žádost paní ….. ….. o pronájem části pozemku p.p.č.
1658/1- ostatní komunikace přiléhajícího k pozemku p.p.č. 182/1 v k. ú.
Hejtmánkovice. ZO navrhují odstranění volně složeného dříví a žadatelce
pronajmout pozemek, na kterém stojí kůlny k uskladnění dříví.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují pronájem části pozemku p.p.č. 1658/1 paní ….. …..
, na kterém stojí kůlny k uskladnění dříví. ZO schvalují odstranění volně
složeného dříví z pozemku p.p.č. 1658/1- ostatní komunikace v k. ú.
Hejtmánkovice.
9.3 Obec má zájem vybudovat pro občany místo aktivního odpočinku na
pozemku p.p.č. 1874/1 - hřiště u okálů. Dojde zde k výsadbě zeleně, travní
plochy, vybudování chodníků, oplocení, osazení lavičkami. ZO projednali
uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Rozpočet
stavebních prací 398 605,53 Kč bez DPH.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací na vybudování místa aktivního odpočinku na pozemku
p.p.č. 1874/1 v k.ú. Hejtmánkovice.
9.4 ZO projednali žádost Václava Haraseviče, starosty honebního
společenstva o finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč, na atrakce při konání
akce „O nejlepší zvěřinový guláš“ 1. září 2018.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku 15 000 Kč HS
Hejtmánkovice-Jetřichov na atrakce při konání akce „O nejlepší zvěřinový
guláš“ 1. září 2018.
9.5 Zástupci krajského úřadu pro KHK provedli ve dnech 8. 8. a 9. 8. 2018
dílčí přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2018. Při
dílčím přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2018 období
od 1. 1. 2018 do 9. 8. 2018 nebyly zástupci krajského úřadu pro KHK
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
ZO vzali na vědomí.
10 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18:15 hodin.

Vážení občané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se na území ČR konají volby do zastupitelstev
obcí a volby do senátu parlamentu ČR. Pokud Vám zdravotní důvody
nedovolují dostavit se do volební místnosti, ohlaste se telefonicky na OÚ
(491 523 770). Zástupci volební komise Vás navštíví druhý den voleb
s volební urnou a hlasovacími lístky ve Vaší domácnosti.

!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!!!

Vážení občané,
varujeme Vás před podvodníky, kteří se pohybují na Broumovsku. Jedná se
o občany z Polska, kteří jezdí po obcích a nabízejí výměnu okapů. Oslovují
hlavně starší občany a chtějí za výměnu nesmyslné částky. Pohybují se v
bílé dodávce s poznávací značkou SPS48950. Nenechte se prosím
oklamat.

Vážení občané,
s příchodem léta začalo docházet v naší obci k neočekávané sklizni vašich
zahrádek, skleníků a završením byla ztráta obědu i s jídlonosičem. Obcí
se začalo proslýchat, že na vině jsou naši zaměstnanci, kteří vykovávají
veřejně prospěšné práce. Je jednoduché někoho obvinit nebo nařknout i
bez důkazů, protože se to právě hodí. Pachatel, který v naší obci prováděl,
neoprávněnou sklizeň byl vypátrán a bylo učiněno opatření, aby v této
činnosti nemohl pokračovat. Jednalo se o pana P. T., který jezdil po naší
obci na velkém zeleném kole. V žádném případě se nejednalo o naše
zaměstnance, kteří spolehlivě vykonávají veřejně prospěšné práce.

***
Byla dokončena druhá etapa veřejného osvětlení. Na dodávku světel se
čekalo dlouhé tři měsíce. Bohužel pro některé občany je světla málo, pro
některé hodně. Jsme kritizováni za to, že horní konec nesvítí a dolní svítí
moc. Víme, o horním konci obce, kde pouliční světla nefungují již delší
dobu. Situace se řeší, světla jsou objednána a dodací lhůta je 3 – 6 měsíců.
Tímto se občanům z horního konce omlouváme a prosíme je o trpělivost,
jakmile budou světla dodána, dojde k jejich instalaci.

***
Čas letí jako voda a opět jsme u konce 4 letého volebního období.
V přiložené tabulce naleznete přehled realizovaných akcí od roku 2014 do
roku 2018. 5. a 6. října proběhnou komunální volby v naší obci. Jako první
úkol nového zastupitelstva bude příprava rozpočtu pro rok 2019. Jistě by
nové zastupitelstvo pro svoji nelehkou práci od vás přivítalo podněty co
zlepšit a jak ulehčit život v naší obci. S potěšením musím konstatovat, že
do života obce se stále více zapojují mladí.
starosta

Kulturní, sportovní a společenské akce
Pořádá obecní úřad ve spolupráci s místními složkami, kterými jsou hasiči, Sokol,
spolek Hejtmanky a Honební společenstvo
JARO
Dětský karneval
Stezka odvahy
Pálení čarodějnic
Den matek – starosta, místostarosta a členky kulturní komise navštěvují ženy nad
70 let – každoročně je to kolem 50 žen (chodí i do nemocnice a domova důchodců)
LÉTO
Loučení v MŠ se školáky
Dětský den – stále více oblíben, chodí kolem 100 dětí
O pohár starosty – hasičská soutěž
Malé letní dovádění – obec se pravidelně účastní olympiády obcí Broumovska
Rybářské závody
Sousedské posezení
HANAPRO – hasiči na procházce
V rámci hudebního festivalu "Za poklady Broumovska" jsme poprvné v roce 2018
uspořádali hudební vystoupení českých a zahraničních umělců
PODZIM
Výlov rybníka
O nejlepší zvěřinový guláš
ZIMA
Masopustní průvod
Ostatková zábava
Rozsvěcení stromečku
Vánoční besídka pro děti
Vánoční besídka pro dospělé

V roce 2016 obec uspořádala oslavu 720 let od první písemné zmínky obce
Hejtmánkovice

V roce 2017 Dobrovolní hasiči Hejtmánkovice oslavily 140 let od založení sboru.

Za období 10/2014 - 8/2018 jsme ustpořádali 9 vítání občánků, přičemž jsme
přivítali 20 dětí.
Na obecním úřadě jsme oddali jednu svatbu a oslavili jednu zlatou svatbu.
Kulturní komise chodí gratulovat občanům k jubileím 50, 60, 70, 75 a pak každý rok.
Ročně je to kolem 80 oslavenců.
Finančně zajišťujeme poskytování pečovatelské služby pro občany prostřenictvím
CSSN Broumov (Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajišťování chodu domácnosti).

Finančně se spolupodílíme na úhradě nákladů spojených s pobytem našich občanů
v Domově seniorů v Broumově

Poskytujeme finanční příspěvek ve výši 30% z ceny oběda na obědy pro seniory

Finančně přispíváme na činnost Hospicu v Červeném Kostelci, který zajišťuje
mobilní pečovatelskou službu pro těžce nemocné. Hospic zajišťuje pomoc rodinám,
které chtějí o své nemocné pečovat v domácím prostředí, provozuje sociální
poradenství, půjčovnu zdravotnických pomůcek.

místo aktivního odpočinku na pozemku p.p.č. 1874/1 - hřiště u
okálů

