Harasevič Václav
Švenková Jaroslava
Michlová Hana

Prokešová Hana
Hejzlar Milan

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

* Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám.
Václav Harasevič
* Děkuji OÚ a panu starostovi za předvánoční návštěvu a dárkový balíček.
Martin Rozum
* Hejtmanky děkují OÚ za kalendář.
* Hodně zdraví a ať je nám v Novém roce HEJ!
Přejí Hejtmanky
* Děkuji OÚ za balíček, gratulaci a příjemné posezení. Děkuji také za
kalendář na rok 2019.
Hana Prokešová
* Děkuji OÚ za kalendář s krásnými fotografiemi.
Dana Myšáková
* Děkuji za příjemné posezení a dárkový balíček u příležitosti mých
narozenin.
Jaroslava Švenková

*TJ Sokol Hejtmánkovice děkuje BSB rodině Suchomelovým za finanční
příspěvek na další ročník stezky odvahy. Rodina Suchomelových, nás
každý rok finančně podporuje k uskutečnění této akce. Ještě jednou,
mockrát děkujeme. Finanční příspěvek využijeme na občerstvení pro děti
plus nějakou tu dobrůtku.

Dne 10. prosince 2018
nás ve věku nedožitých 67 let navždy opustil
pan Jiří Vávra.
Čest jeho památce

Dne 17. prosince 2018
nás ve věku 91 let navždy opustil
pan Jaroslav Vik.
Čest jeho památce

Jakož každým rokem se na místním hřišti v Hejtmánkovicích odehrál
silvestrovský fotbálek. Každým rokem se tu scházejí starší, mladší
fotbalisti i ne fotbalisti. Rok od roku se tu schází čím dál víc lidí. Máme z
toho radost, že se zapojuje čím dál víc mladších fotbalistů, a zaplať
pánbůh, že my starší si v dalších ročnících budeme moci buď odpočinout,
nebo se na tento zajímaví zápas podívat. Zahrajeme si fotbálek, dáme si
nějaké to pivečko, podáme si ruce do nového roku a všichni se rozejdeme
ke svým rodinám, abychom i s nimi ten nový rok oslavili.
TJ Sokol, Vám přeje do nového roku hodně úspěchů a hlavně to zdraví,
kterého není nikdy dost.
Sluka Vlastimil

Dne 15. 12. 2018 starosta slavnostně uvítal do života

Štěpánku Suchánkovou
Obecní úřad přeje Štěpánce hodně zdraví, štěstí, lásky a
rodičům mnoho krásných společných okamžiků.

Vážení občané,
krásné vánoční chvíle jsou pryč, a proto mi dovolte, abych Vám
všem popřál úspěšný rok 2019, hodně zdraví, štěstí a ať se vám
splní Vaše předsevzetí.
V letošním roce máme před sebou mnoho akcí a to nejen
investičních, ale i společenských a sportovních. Velká investiční
akce, která již započala, výstavba polyfunkčního komunitního
centra, v současné době jsou vybetonovány základové pásy a
patky.
O započetí ostatních akcí Vás budeme v průběhu roku
informovat.
Jen několik postřehů k zimní údržbě komunikací v obci.
Komunikace jsou udržovány vzhledem k mírnému zimnímu
počasí obecní technikou bez problémů, v zimním období se
komunikace posypem neudržují, a proto je nutné dbát zvýšené
opatrnosti.
Při zimní údržbě komunikací nás trápí neohleduplnost
některých majitelů vozidel, kteří parkují na komunikacích nebo
jejích částech a nenechají dostatečný prostor pro průjezd
techniky.
Rovněž, tak parkoviště u obecního úřadu je určeno pro
návštěvníky obecního úřadu a kadeřnictví. Odstavení ostatních
vozidel na parkovišti obecního úřadu bude řešeno s majitelem
vozidla.
starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.12/18/Z12
Den konání:
17. 12. 2018
Místo konání:
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Čas konání:
Od 17:00 do 19:00 hodin.
Přítomni členové ZO: Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana, Lanta
Libor, Remeš Miroslav, Šrejberová Šárka,
Harasevič Miroslav, Sluka Vlastimil
Omluveni členové ZO: Bc. Jirmanová Radka
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Vít Šulc, Josef Schovánek, Mgr. Svatoslava
Tremčinská
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.11/18/Z11 ze dne 26.11.2018.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 10 k 31. 12. 2018.
5. Seznámení s vývojem stavby „Polyfunkčního komunitního centra
Hejtmánkovice“.
6. Různé.
7. Diskuse.
8. Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání a změnu pořadí bodů při jejich
projednávání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Šárka Šrejberová a pan
Vlastimil Sluka.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 11/18/Z11 ze dne 26. 11. 2018.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 11/18/Z11 ze dne 26. 11. 2018.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 10 k 31. 12. 2018 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 10 k 31. 12. 2018 viz příloha.
6 Různé
6.1 Ředitelka MŠ Hejtmánkovice paní Svatoslava Tremčinská seznámila
nové ZO s činnostmi MŠ Hejtmánkovice a plány pro tento školní rok
(plavání, logopedie, ZUŠ Broumov, spolupráce s jinými MŠ,…)
ZO vzali na vědomí.
5 Hypoteční specialistka oslovila pět bankovních institucí: UniCredit bank
a.s., Česká spořitelna, Moneta bank, Raiffeisenbank a.s., ČSOB ve věci
poskytnutí úvěru pro projekt „Polyfunkční komunitní centrum
Hejtmánkovice“. Hypoteční specialistka doporučuje jako nejvýhodnější
nabídku Komerční banky a.s.
ZO vzali na vědomí.
6.2 ZO projednali Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/17 se společností
SURPMO, a.s., Praha. Společnost vypracovala, Uzemní plán
Hejtmánkovice změna č. 1., zhotovitel v dodatku mění údaje IČ, DIČ a č.
účtu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/17 se společností
SURPMO, a.s., Praha.

6.3 ZO projednali cenovou nabídku služeb na činnosti související
s realizací zakázky „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“ od
společnosti Profesionálové a.s., HK. Předmětem nabídky je zpracování
žádosti o poskytnutí dotace z dotačních výzev POV (Program obnovy
venkova) KHK včetně veškeré administrace dotace a jejího zaregistrování.
Profesionálové za své služby požadují 5000 Kč bez DPH, v případě získání
dotace požadují odměnu 45 000 Kč bez DPH.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují cenovou nabídku služeb na činnosti související
s realizací zakázky „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“ od
společnosti Profesionálové a.s., HK. Předmětem nabídky je zpracování
žádosti o poskytnutí dotace z dotačních výzev POV (Program obnovy
venkova) KHK včetně veškeré administrace dotace a jejího zaregistrování.
6.4 ZO projednali poskytnutí finančního příspěvku městu Broumovu na
opravu schodiště v ulici Nad Potokem. Rozpočet na opravu činí 358 359,
04 Kč bez DPH.
PRO: 6
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku městu Broumovu na
opravu schodiště v ulici Nad Potokem.
ZO projednali výši finančního příspěvku městu Broumovu na opravu
schodiště v ulici Nad Potokem. Rozpočet na opravu činí 358 359, 04 Kč
bez DPH. ZO navrhují 20 000 Kč.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
ZO 6 hlasy schvalují finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč městu Broumovu
na opravu schodiště v ulici Nad Potokem.
6.5 ZO projednali žádost Spolku zdravotně postižených Broumov o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2019. ZO navrhují
1 000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují po poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč
Spolku zdravotně postižených Broumov na činnost v roce 2019.

6.6 ZO projednali Záměr č. 09/2018 obce Hejtmánkovice o pronájmu
pozemku p.p.č. 3045/1, druh pozemku TTP o celkové výměře 4,4864 ha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 09/2018 obce Hejtmánkovice o pronájmu
pozemku p.p.č. 3045/1, druh pozemku TTP o celkové výměře 4,4864 ha.
6.7 ZO projednali žádost pana ….. o pronájem pozemku p.p.č. 3045/1,
druh pozemku TTP o celkové výměře 4,4864 ha. ZO navrhují uzavření
pachtovní smlouvy na dobu jednoho roku s účinností od 1.1.2019, roční
pachtovné ve výši 1250 Kč/ha + výše inflace za předcházející rok.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem pozemku p.p.č. 3045/1, druh pozemku TTP
o celkové výměře 4,4864 ha žadateli panu ……, ZO schvalují uzavření
pachtovní smlouvy na dobu jednoho roku s účinností od 1.1.2019, roční
pachtovné ve výši 1250 Kč/ha + výše inflace za předcházející rok.
6.8 ZO projednali uhrazení kompenzačního příspěvku na mládež 10 000
Kč OFS Náchod za TJ Sokol Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují uhrazení kompenzačního příspěvku na mládež 10 000
Kč OFS Náchod za TJ Sokol Hejtmánkovice.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 19:00 hodin.

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.

