Růžičková Irena
Kašpar Christa Heidemarie
OÚ jim do dalších let touto cestou přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.

Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Jana Hitschfelová
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Anna Brandová
Děkuji obecnímu úřadu a kulturní komisi za gratulaci a dárkový balíček
k mým narozeninám.
Antonín Sokol
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Iveta Janíková
Děkuji všem členkám kulturní komise, že přijaly pozvání na oslavu mých
narozenin. Děkuji jim za příjemné posezení a výbornou náladu. Děkuji též
za gratulace a dárkové balení.
Jiří Leier
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Janíkové, že oznámila požár,
který zachvátil Jízdárnu v Hejtmánkovicích dne 21. 11. 2018. Vážíme si
jejího přístupu, díky kterému se podařilo včas zasáhnout a i když vyhořela
značná část Jízdárny a škody jsou velké, tak se podařilo zabránit šíření

požáru i na další budovy. Děkujeme, že i v dnešní době máme kolem sebe
tak dobré sousedy.
Za Jízdárnu Hejtmánkovice Miroslav Netík

Vážení občané,
přeji Vám krásný advent, vánoční svátky ať jsou pro
Vás časem plným pohody, našim mladším občánkům
přeji bohatou vánoční nadílku a do nového roku 2019
nám všem přeji pevné zdraví, štěstí a umění se radovat
i z každodenních maličkostí.
starosta

Všem fanouškům,
fotbalistům a spoluobčanům
Hejtmánkovic přejeme klidné
prožití svátků vánočních. Do
nového roku spoustu zdraví,
lásky a porozumění.
Za TJ Sokol předseda
Miroslav Harasevič

Štědrý den a každý má
přání, i my teď jedno
máme a nejsme sami.
Abychom nebyli
k požáru hnáni, ať Vám
nechytnou od stromku
trámy. Krásné a ničím
nerušené vánoční
svátky Vám všem přejí
hasiči Hejtmánkovice.

Příjemné prožití
svátečních dnů plných
rodinné pohody
a
hodně zdraví, štěstí a
lásky všem přejí
děti a zaměstnanci
„Pastelkové školky“.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.11/18/Z11
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

26. 11. 2018
OÚHejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 20:30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,
Šrejberová Šárka, Harasevič Miroslav,
Sluka Vlastimil, Bc. Jirmanová Radka

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Vít Šulc
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:05 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.09/18/Z09 ze dne 24. 9. 2018, č. 10/18/Z10 ze
dne 29. 10. 2018.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 9 k 30. 11. 2018.
5. Projednání pravomocí starosty.
6. Projednání Návrhu rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2019.
7. Příkaz k inventarizaci.
8. Různé.
9. Diskuse.
10. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byla navržena paní Šárka Šrejberová a pan
Vlastimil Sluka.

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 09/18/Z09 ze dne 24. 9. 2018.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 09/18/Z09 ze dne 24. 9. 2018.
Projednání zápisu č. 10/18/Z10 ze dne 29. 10. 2018.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 10/18/Z10 ze dne 29. 10. 2018.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2018 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2018 viz příloha.
5 ZO projednali pravomoci starosty viz příloha „Pravomoci starosty“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pravomoci starosty viz příloha „Pravomoci starosty“.
6 Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 se bude obec řídit
rozpočtovým provizoriem. V období rozpočtového provizoria bude obec
hradit pouze nutné výdaje, tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod
OÚ a obce.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy odsouhlasili rozpočtové provizorium.
7 ZO byli seznámeni s Plánem inventur pro rok 2018. Inventarizace
majetku a závazků bude řádně zahájena dne 01. 01. 2019. Starosta
jmenoval inventarizační komisi.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Plán inventur pro rok 2018. Řádná inventarizace
majetku a závazků bude zahájena dne 01. 01. 2019.
8 Různé

8.1 ZO projednali pověření starosty k jednání s bankovními institucemi ve
věci financování projektu
„Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy pověřují starostu k jednání s bankovními institucemi ve věci
financování projektu „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“.
8.2 ZO projednali finanční příspěvek pro Nadační fond HOSPITAL
BROUMOV, starosta navrhuje příspěvek ve výši 10 000 Kč pro rok 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují finanční dar ve výši 10 000 Kč Nadačnímu fondu
HOSPITAL BROUMOV pro rok 2019.
8.3 V extravilánu obce Hejtmánkovice v rámci projektu „Výsadby
v extravilánu Hejtmánkovic“ bylo vysázeno celkem 147 ks dřevin.
Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu životního
prostředí 2014-2020 nám poskytlo dotaci ve výši 1 581 992,23 Kč, vlastní
zdroje činí 279 175,10 Kč.
ZO vzali na vědomí.
8.4 ZO projednali cenovou nabídku na „Příkazní smlouvu“ se společností
Vše pro stavby s.r.o., Náchod ve věci zajištění výkonu technického dozoru
při realizaci stavby „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“.
Společnost své služby nabízí po dobu stavby tj. 18 měsíců za 15 500
/měsíčně včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uzavření Příkazní smlouvy se společností Vše pro
stavby s.r.o., Náchod ve věci zajištění výkonu technického dozoru při
realizaci stavby „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“. ZO
pověřují starostu podepsáním smlouvy.
8.5 ZO projednali cenovou nabídku od pana Šicha na zajištění BOZP pro
projekt „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“. Vypracování

průvodní zprávy 7000 Kč, 5000 Kč/měsíčně za zajištění BOZP po dobu
stavby.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku služeb pana Šicha na vypracování průvodní
zprávy za 7000 Kč, zajištění BOZP po dobu stavby za 5000 Kč / měsíčně při
realizaci projektu „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“.
8.6 ZO projednali vyjádření ing. pana M. ….. a pí. Z. ….. k údržbě pozemků
p.p.č. 87, p.p.č. 77/2 v k.ú. Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
ZO projednali vyjádření paní M. ….. k odstranění volně loženého dřeva a
uskladněného řeziva z pozemku 1658/1 v k.ú. Hejtmánkovice.
ZO vzali na vědomí.
8.7 ZO projednali Záměr č. 07/2018 obce Hejtmánkovice o pronájmu
obecního bytu č. 4 v č.p. 210.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 07/2018 obce Hejtmánkovice o pronájmu
obecního bytu č. 4 v č.p. 210.
8.8 ZO projednali žádost paní I. ….. o pronájem obecního bytu č. 4 v č.p.
210.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pronájem obecního bytu č. 4 v č.p. 210 paní I. …..
s platností od 1. prosince 2018 na dobu jednoho roku.
8.9 ZO projednali změnu užívání stavebního objektu č.p. 118, p.p.č. 105,
k.ú. Hejtmánkovice z obecního úřadu na byty pro seniory.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují změnu užívání stavebního objektu č.p. 118, p.p.č.
105, k.ú. Hejtmánkovice z obecního úřadu na byty pro seniory.

8.10 ZO projednali cenové nabídky na zpracování studie „Změna užívání
stavebního objektu č.p. 118, p.p.č. 105, k.ú. Hejtmánkovice z obecního
úřadu na byty pro seniory.
1. nabídka
Stavební NET, Nový Bydžov
188 500 Kč bez DPH
2. nabídka
Ing. Milan Drahoš, Suchá Lhota
222 000 Kč bez DPH
3. nabídka
Ing. Jan Sekanina, Hradec Králové
213 000 Kč bez DPH
ZO hlasovali o 1. nabídce.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zpracování studie „Změna užívání stavebního objektu
č.p. 118, p.p.č. 105, k.ú. Hejtmánkovice z obecního úřadu na byty pro
seniory společností Stavební NET, Nový Bydžov za 188 500 Kč bez DPH.
8.11 ZO projednali cenovou nabídku od kominíka pana Pavla Voborníka
ve výši 35 900 Kč na kominické práce v obecním bytě č.p. 118
(rekonstrukce komínu).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují rekonstrukci komínu v č.p. 118 od kominíka pana
Pavla Voborníka ve výši 35 900 Kč.
8.12 ZO projednali Záměr č. 08/2018 obce Hejtmánkovice o pronájmu
kolny u č.p. 64 na pozemkové parcele č. 126 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 08/2018 obce Hejtmánkovice o pronájmu
kolny u č.p. 64 na pozemkové parcele č. 126 v k.ú. Hejtmánkovice.
8.13 ZO projednali žádost o pronájem kolny u č.p. 64 na pozemkové
parcele č. 126 v k.ú. Hejtmánkovice, podanou panem V. ….. ml. ZO
navrhují roční pronájem ve výši 5000 Kč s účinností od 1.1.2019 na dobu
neurčitou.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2

ZO 7 hlasy schvalují pronájem kolny u č.p. 64 na pozemkové parcele č.
126 v k.ú. Hejtmánkovice panu V. …. ml., výše nájemného činí 5000 Kč
s účinností od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou.
8.14 ZO projednali zrušení bodu 7.11, který byl projednán dne
18.12.2017, Zápis č. 11/17/Z11.
(Přijetí d a r u od starosty Václava Haraseviče za dočasné uskladnění
stav.materiálu v prostorách Šolcovny).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zrušení bodu 7.11, který byl projednán dne
18.12.2017, Zápis č. 11/17/Z11.
(Přijetí d a r u od starosty Václava Haraseviče za dočasné uskladnění
stav.materiálu v prostorách Šolcovny).
8.15 ZO projednali dočasné uskladnění stavebního materiálu v prostorách
areálu Šolcovny za částku 1000 Kč bez DPH. Částka bude uhrazena na
základě faktury.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Václavu Harasevičovi úhradu částky 1000 Kč bez DPH
formou faktury za dočasné uskladnění stavebního materiálu v prostorách
areálu Šolcovny.
8.16 ZO projednali ceník služeb poskytovaných obecní technikou.
nákladní automobil Renault, nosnost 2t
sazba 17,55 Kč / km
nakládka, skládka, čekání nad 0,5 hod
sazba 121 Kč / 30 min
traktor Zetor Proxima

sazba 726 Kč / hod

kolový nakladač

sazba 500 Kč / hod

vrtání děr o průměru:
vrtání děr o průměru:
vrtání děr o průměru:
vrtání děr o průměru:

10
15
20
30

sazba 25 Kč / 1 vrt
sazba 35 Kč / 1 vrt
sazba 50 Kč / 1 vrt
sazba 70 Kč / 1 vrt

motorová pila

sazba 314,60 Kč / hod

křovinořez

sazba 375,10 Kč / hod

ostatní

sazba 242,00 Kč / hod

kontejnery na bio odpad 7m3 a 11m3

zdarma (pouze pro
občany Hejtmánkovic)

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ 21% DPH
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují ceník služeb poskytovaných obecní technikou
s účinností od 1. 1. 2019.
8.17 ZO projednali žádost TJ Sokol Hejtmánkovice o krátkodobý pronájem
obecní restaurace ve dnech od 9. 11. do 11. 11. 2018 na soukromou akci.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují krátkodobý pronájem obecní restaurace TJ Sokol
Hejtmánkovice ve dnech od 9. 11. do 11. 11. 2018 na soukromou akci.
8.18 ZO projednali umístění zákazových dopravních značek upravujících
tonáž vozidel na zadní komunikaci.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují umístění zákazových dopravních značek upravujících
tonáž vozidel na zadní komunikaci.
8.19 ZO projednali výlov rybníka za Šolcovnou, ZO navrhují provést výlov
na jaře roku 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují provést výlov rybníka za Šolcovnou na jaře roku 2019.
20.00 hodin odchod Bc. Radka Jirmanová

8.20 ZO projednali cenovou nabídku pana Jaroslava Meliše
poradenskou a kontrolní činnost příspěvkové organizace
Hejtmánkovice a obecního úřadu dle cenové nabídky.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují cenovou nabídku pana Jaroslava Meliše
poradenskou a kontrolní činnost příspěvkové organizace
Hejtmánkovice a obecního úřadu dle cenové nabídky.

na
MŠ

na
MŠ

9 Diskuze
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10 Závěr
Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 20.20
hodin.

PROVOZNÍ DOBA OÚ HEJTMÁNKOVICE v prosinci 2018
20. 12. čtvrtek
21. 12. pátek
……
……
24. 12. pondělí
25. 12. úterý
26. 12. středa
27. 12. čtvrtek
28. 12. pátek
……
……
31. 12. pondělí
1. 1. 2019 úterý

dovolená
dovolená

Štědrý den
1. sv. vánoční
2. sv. vánoční
dovolená
dovolená

dovolená
Nový rok

Obec získala dotaci od Ministerstva životního prostředí z Operačního
programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 581 992,23 Kč, na
projekt „Výsadby v extravilánu Hejtmánkovic“ z vlastních zdrojů uhradí
279 175,10 Kč.
V extravilánu obce Hejtmánkovice bylo vysázeno celkem 147 ks dřevin
(javor klen, mléč, jeřáb ptačí, lípa velkolistá, třešeň ptačí, jasan ztepilý,
dub letní, jilm horský, bříza bělokorá, hloh jednosemenný).
Byla osázena cesta k Ráji, cesta okolo rybníků, cesta p.p.č. 3242 a břeh
podél kanálu.

POPLATKY V ROCE 2019
POPLATEK ZA ODPADY
- Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se splatností do
konce března 2019.
- Sleva 200,- Kč na osobu bude odečtena, pokud poplatník uhradí
poplatek za odpady do posledního dne měsíce února příslušného roku.
- Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese
OÚ Hejtmánkovice č.p. 118 – podatelna-ohlašovna. Dále poplatník, který
je narozen v roce zpoplatněném.
- Rovněž je možno provádět platbu na účet obce Hejtmánkovice:
č.ú.: 8726551 / 0100
variabilní symbol: č.p.
popis pro příjemce: uvést rok narození za platící osoby

POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2019 činí 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč.

POPLATEK ZA HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Sazba poplatku za zpravodaj činí 96,- Kč. Žádáme občany, kteří chtějí zpravodaj
odebírat, ať se nahlásí na tel. č.: 491 523 770 nebo u pí. Leierové při rozvozu
obědů.

