Sokol Antonín
Brandová Anna
Janíková Iveta

Jetel Jaroslav
Malá Miloslava
Leier Jiří

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

Děkuji ZO a kulturní komisi za příjemnou návštěvu a dárkový balíček
k mým narozeninám.
Romana Beranová
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a gratulací k mým
narozeninám.
Václav Prokeš
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám.
Anna Králíčková
Děkujeme obecnímu úřadu a kulturní komisy za návštěvu, blahopřání a
dárkový balíček u příležitosti narozenin manžela a tatínka Zdeňka
Růžičky.
rodina Růžičkova
Děkuji členkám komise za milou návštěvu, za přání a dárkový balíček
k mým narozeninám.
Marie Grohová

Milí spoluobčané, obec Hejtmánkovice pro Vás připravuje
dárek v podobě stolního kalendáře pro rok 2019 a to opět
s místními fotografiemi. Autorem kalendáře je pan Josef Pol místostarosta obce. Kalendáře Vám budou předány začátkem
prosince.

Název projektu: „Pořízení nového
dopravního automobilu“
Nákup automobilu byl realizován za
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH
obcí ve výši 429 550,00 Kč identifikační číslo: 014D241008210 a
Královéhradeckého kraje ve výši 286 300,00 Kč z programu: Zvýšení
akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji identifikační
číslo: 18RRD11-0008.
Název projektu:
„Vybudování víceúčelového hřiště“
Identifikační číslo: 18POVU1-0172
Projekt byl realizován za finanční
podpory Královéhradeckého kraje ve
výši 1 174 000,00 Kč z programu
18POV11 Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti.

Název projektu: „Recyklace odpadů
v obci Hejtmánkovice“
Identifikační číslo: 115D314020848
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operační
programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 723 550,01 Kč.
Cílem projektu je vytvoření systému separace a svozu bioodpadů na území KHK.

Název projektu:
„Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení (VO) v obci
Hejtmánkovice“
Identifikační číslo: 122D22100 8260
Tato akce byla realizována s dotací ze
státního rozpočtu v rámci Státního
programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021 Program EFEKT 2018.

Název projektu:
„Oprava obecní komunikace
Hejtmánkovice za OU“
Identifikační číslo: 117D815009255
Projekt byl realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.

Obec Hejtmánkovice
Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Hejtmánkovice
(§ 95 zákona o obcích)
konaného dne 29. 10. 2018, od 17:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.10 hodin dosavadním starostou obce
Václavem Harasevičem („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby
se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula
dne 22. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán. Předsedající schůze dále z
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že zapisovatelka přečetla slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Hejtmánkovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil
slib s výhradou

1 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miroslava Remeše a Bc.
Radku Jirmanovou a zapisovatelem paní Lenku Harasevičovou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy určuje ověřovateli zápisu pana Miroslava
Remeše a Bc. Radku Jirmanovu a zapisovatelem paní Lenku
Harasevičovou.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2 Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s
pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1 určení počtu místostarostů
3.2 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
3.3 určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.4 volba starosty
3.5 volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2 volba předsedy finančního výboru
4.3 volba předsedy kontrolního výboru
4.4 volba členů finančního výboru
4.5 volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení kulturního výboru
5.1 volba člena předsedy kulturního výboru

5.2 volba členů kulturního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují program ustavujícího zasedání.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3 Volba starosty a místostarosty
3.1 Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 3.1 bylo schváleno.

3.2 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice 8 hlasy schvalují, aby funkce starosty obce
Hejtmánkovice byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o
obcích.
Usnesení č. 3.2 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl, aby funkce místostarosty
obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1

ZO Hejtmánkovice 8 hlasy schvalují, aby funkce místostarosty obce
Hejtmánkovice byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona
o obcích.
Usnesení č. 3.2 bylo schváleno.

3.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
Usnesení č. 3.3 bylo schváleno.

3.4 Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Josef Pol navrhl zvolit do funkce starosty Václava
Haraseviče.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice 8 hlasy volí starostu obce Hejtmánkovice pana
Václava Haraseviče.
Usnesení č. 3.4 bylo schváleno.

3.5 Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Harasevič navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Josefa Polu.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1

ZO Hejtmánkovice 8 hlasy volí místostarostu obce Hejtmánkovice pana
Josefa Polu.
Usnesení č. 3.5 bylo schváleno.

4 Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční
a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích],
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117
odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice 9 hlasy schvalují zřízení finančního výboru a
kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 4.1 bylo schváleno.

4.2 Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy finančního výboru. Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl
zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Miroslava Remeše.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy předsedu finančního výboru pana
Miroslava Remeše.
Usnesení č. 4.2 bylo schváleno.

4.3 Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Šárku Šrejberovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy předsedu kontrolního výboru paní Šárku
Šrejberovou.
Usnesení č. 4.3 bylo schváleno.

4.4 Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
finančního výboru. Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl zvolit
členem finančního výboru pana Miroslava Haraseviče.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy člena finančního výboru pana Miroslava
Haraseviče.
Usnesení č. 4.4 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl zvolit členem finančního
výboru Mgr. Kamilu Bašovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice volí 9 hlasy člena finančního výboru Mgr. Kamilu
Bašovou.
Usnesení č. 4.4 bylo schváleno.

4.5 Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl zvolit
členem kontrolního výboru Bc. Radku Jirmanovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy člena kontrolního výboru Bc. Radku
Jirmanovou.
Usnesení č. 4.5 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl zvolit členem kontrolního
výboru pana Vlastimila Sluku.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy člena kontrolního výboru pana Vlastimila
Sluku.
Usnesení č. 4.5 bylo schváleno.

5 Zřízení kulturního výboru
5.1 Volba člena předsedy kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu
kulturního výboru. Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl zvolit
předsedou kulturního výboru paní Danu Leierovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy předsedu kulturního výboru paní Danu
Leierovou.
Usnesení č. 5.1 bylo schváleno.

5.2 Volba členů kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na člena
kulturního výboru. Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl zvolit člena
kulturního výboru pana Libora Lantu.

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice volí 8 hlasy člena kulturního výboru pana Libora
Lantu.
Usnesení č. 5.2 bylo schváleno.

6 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na odměny za
výkon funkce předsedů komisí výborů zastupitelstva. Člen zastupitelstva
Václav Harasevič navrhl.
Odměna za výkon funkce předsedy výboru 72% z maximální částky.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích 9 hlasy stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 72% z maximální částky. S účinností od 1.
11. 2018.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na odměny za
výkon funkce členů výborů zastupitelstva. Člen zastupitelstva Václav
Harasevič navrhl.
Odměna za výkon funkce členů výboru 71% z maximální částky.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích 9 hlasy stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru
zastupitelstva ve výši 71% z maximální částky. S účinností od 1. 11.
2018.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na odměny za
výkon funkce člena výboru, který není členem zastupitelstva obce. Člen
zastupitelstva Václav Harasevič navrhl.
Odměna za výkon funkce člena výboru, který není členem zastupitelstva
obce 79% z maximální částky.

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích 9 hlasy stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru,
za předpokladu, že člen výboru není členem zastupitelstva ve výši 79%
z maximální částky. S účinností od 1. 11. 2018.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na odměnu za
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce.
Člen zastupitelstva Václav Harasevič navrhl.
Odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce 74% z maximální částky.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
ZO Hejtmánkovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích 8 hlasy stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 74% z maximální
částky. S účinností od 1. 11. 2018.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7 Diskuse
Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.25 hodin.
Vážení občané, ve dnech 5. a 6. října proběhly
komunální volby do zastupitelstev obcí, nově
zvolení zastupitelé obce Hejtmánkovice děkují voličům za podporu.
Zároveň proběhlo I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a o týden
později 12. a 13. října se uskutečnilo II. kolo, volební účast do těchto
voleb byla velmi nízká. (I. kolo volilo 199 voličů, II. kolo volilo 50 voličů,
celkový počet 504 voličů)
Byla dokončena oprava posledního úseku zadní komunikace v délce 750
m. Jedná se o úsek za bývalou hasičárnou po křižovatku k mateřské škole.
Probíhají dokončovací práce na víceúčelovém hřišti.
starosta

