Půlpánová Melanie
Klicnar Václav
Špulák Miroslav
Grim Kamil

Kuchynková Dagmar
Kašpar Václav
Michalko Petr

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

Děkuji OÚ za návštěvu manžela v předvánočním čase a dárkový balíček.
Ilona Růžičková s rodinou
Děkuji OÚ za pěkný kalendář pro rok 2019.
Irena Remešová
Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček u příležitosti mých narozenin,
dále děkuji za stolní kalendář.
Irena Růžičková
Děkuji OÚ za
k narozeninám.

blahopřání,

milou

návštěvu

a

dárkový

balíček

Hana Michlová
Děkuji obecnímu úřadu za pěkný kalendář pro rok 2019.
Jaroslava Stanická
Děkujeme touto cestou firmě BSB – manželům Suchomelovým za nákup
nových spotřebičů a pomůcek do školní jídelny.
kolektiv zaměstnanců ŠJ a MŠ Hejtmánkovice

POZDRAV Z „PASTELKOVÉ ŠKOLKY“
KUTILOVÉ 2018/2019
Tak takhle krásně může vypadat začátek školního roku na naší zahradě,
kde máme příležitost příjemně se protáhnout a užít si zábavu s kamarády.
A když se nám chce, umíme též vytvořit dokonalá umělecká díla z toho, co
nám zahrada nabízí.

Jako Kutilové pracujeme s rozličným materiálem či nářadím, práci si
dobře promýšlíme a plně se na ni soustředíme. Tady jsme se dozvěděli
něco nového o houbičkách a nato jsme procvičili naše šikovné prstíky při
práci s oblíbenými hladkými a lesklými kaštany …

Společně jsme ukázali několika mravenečkům cestičku, která je dovedla
k něčemu dobrému na zub …

Zkoumali jsme roztodivné broučky, na které jsme se podívali pořádně
zblízka …

… a pak taky na svět kolem sebe :-)

Při podzimní bramborové olympiádě jsme soutěžili v bramborových
disciplínách, jako byla Brambotrefa“, „Bramborkej“ a „Bramdůlky“. Za
výkony jsme obdrželi zasloužené bramborové medaile, a nakonec jsme
vyráběli „Bramboříky“.

V tomto školním roce nás navštívili profesionálové z nedaleké ZUŠ
Broumov, kteří nám představili rozličné hudební nástroje. Dále jsme se
dozvěděli, jak takové nástroje vlastně fungují a co všechno v šikovných
rukách dovedou…

… svými šikovnými ručičkami jsme pak dali do pořádku naše hudební
nástroje.

Na jedné z našich zimních procházek.

Pracovali jsme společně jako jeden tým …

… a nachystali vše potřebné na „Vánoční jarmark“ v Hejtmánkovicích.

Naše školka ve spolupráci s místní knihovnou uspořádala vánoční setkání
nás a našich rodičů. Všichni jsme si přečetli pohádku „Betlémské světýlko
a Anička“ a pak jsme si společně vyrobili lucerničku, do které jsme chtěli
takové světýlko získat …

Den před začátkem vánočních prázdnin se světýlko rozzářilo přímo u nás
ve školce.

Jako Kutilové z „Pastelkové školky“ jsme nejen šikovní řemeslníci, ale též
dobře trénovaní sportovci. Za již tradiční dopravní prostředek na cestu do
Broumova jsme zvolili své vlastní nožičky, které nás úspěšně donesly až
do keramické dílny v Ulitě. Práce s hlínou nás ohromně bavila a výsledek
naší práce stál za to – i když jsme na něj museli pár dnů počkat.

DĚKUJEME:
___________________________________________________________
Děkujeme Obci Hejtmánkovice za dosavadní spolupráci a podporu naší
školky.
Děkujeme všem návštěvníkům „Vánočního jarmarku“, že si nás přišli
poslechnout a podívat se na záznam toho, co jsme zažili jako
Záchranáři“ v minulém školním roce.
Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a ocenění našich
vánočních výtvorů.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.12/18/Z12
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

28. 1. 2019
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:04 do 18:30 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, Josef Schovánek
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:04 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.12/18/Z12 ze dne 17. 12. 2018.
4. Různé.
5. Diskuse.
6. 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. 12/18/Z12 ze dne 17. 12. 2018.

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 12/18/Z12 ze dne 17. 12. 2018.
4 Různé
4.1 ZO projednali žádost TJ Sokol Hejtmánkovice o finanční příspěvek ve
výši 60 000 Kč na činnost v roce 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60 000 Kč TJ
Sokol Hejtmánkovice na činnost v roce 2019.
4.2 ZO projednali zvolení „určeného zastupitele dle §47 odst. 1
stavebního zákona“. Místostarosta navrhuje do funkce starostu Václava
Haraseviče.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy schvaluje dle §47 odst. 1 stavebního zákona jako určeného
zastupitele pana Václava Haraseviče pro spolupráci s pořizovatelem při
projednávání všech územně plánovacích dokumentací během celého
funkčního (volebního) období 10/2018-10/2022.
4.3 ZO projednali Návrh rozpočtu MŠ Hejtmánkovice na rok 2019.
ZO vzali na vědomí.
4.4 ZO byli informování o zrušení telefonního automatu v naší obci, který
provozuje společnost O2 Czech republic a.s., provoz telefonního
automatu je dlouhodobě minimální a ekonomicky nevýhodný.
ZO vzali na vědomí.
4.5 ZO projednali cenovou nabídku společnosti CBS Nakladatelství s.r.o.,
na letecké snímky obce Hejtmánkovice.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli cenovou nabídku společnosti CBS Nakladatelství s.r.o.,
na letecké snímky obce Hejtmánkovice.

4.6 ZO projednali uskutečnění II. kola výběrového řízení na projektanta
projektu
„Hejtmánkovice-chodníky směr Starostín-Otovice II/302,
projekt na chodník z pozemku p.p.č. 205/3 přes pozemek p.p.č. 199/3
zahrada obecního úřadu s vyústěním na zadní komunikaci.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují uskutečnění II. kola výběrového řízení na projektanta
projektu
„Hejtmánkovice-chodníky směr Starostín-Otovice II/302,
„vybudování chodníku z obecního pozemku p.p.č. 205/3 – pozemek vedle
parkoviště Hospůdky u Bůnů přes pozemek p.p.č. 199/3 - zahrada
obecního úřadu s vyústěním na zadní komunikaci“.
4.7 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti Profesionálové, a.s.,
HK na činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovice-chodníky
směr Starostín-Otovice II/302 II. etapa“. Předmětem nabídky je
administrace dotace včetně jejího zaregistrování. Nabídková cena činí
5 000 Kč bez DPH plus odměna 4,5% z přiznané finanční dotace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku společnosti Profesionálové, a.s., HK na
činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovice-chodníky směr
Starostín-Otovice II/302 II. etapa“. ZO schvalují odměnu 5 000 Kč bez DPH
za administraci a registraci jedné žádosti o dotaci, ZO schvalují odměnu
4,5% z přiznané finanční dotace. ZO pověřují starostu uzavřením
smlouvy.
4.8 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti Profesionálové, a.s.,
HK na činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovice – oprava
místní komunikace“ (p.p.č.741/6 - komunikace k MŠ, p.p.č. 3050 –
komunikace kolem č.p. 136 směr Ráj). Předmětem nabídky je
administrace dotace včetně jejího zaregistrování. Nabídková cena činí
5 000 Kč bez DPH plus odměna 50 000 Kč bez DPH z přiznané finanční
dotace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku od společnosti Profesionálové, a.s., HK na
činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovice – oprava místní

komunikace“ (p.p.č.741/6 - komunikace k MŠ, p.p.č. 3050 – komunikace
kolem č.p. 136 směr Ráj). ZO schvalují odměnu 5 000 Kč bez DPH za
administraci a registraci jedné žádosti o dotaci, ZO schvalují odměnu
50 000 Kč bez DPH z přiznané finanční dotace. ZO pověřují starostu
uzavřením smlouvy.
4.9 ZO projednali cenovou nabídku od společnosti Profesionálové, a.s.,
HK na činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovice – místo
aktivního a pasivního odpočinku – dětské hřiště“ (hřiště u okálů).
Předmětem nabídky je administrace dotace včetně jejího zaregistrování.
Nabídková cena činí 5 000 Kč bez DPH plus odměna 45 000 Kč bez DPH z
přiznané finanční dotace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídku od společnosti Profesionálové, a.s., HK na
činnosti související s realizací zakázky „Hejtmánkovice – místo aktivního a
pasivního odpočinku – dětské hřiště“ (hřiště u okálů). ZO schvalují
odměnu 5 000 Kč bez DPH za administraci a registraci jedné žádosti o
dotaci, ZO schvalují odměnu 45 000 Kč bez DPH z přiznané finanční
dotace. ZO pověřují starostu uzavřením smlouvy.
4.10 ZO byli seznámeni se Smlouvou o úvěru s Komerční bankou, a.s.,
výše úvěru 11 000 000 Kč, úvěr bude sloužit k účelu spolufinancování
dotace pro projekt „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“.
ZO vzali na vědomí.
4.11 ZO projednali výši odměn za výkon funkce členů ZO, předsedů a
členů komisí v souladu dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují výši odměn za výkon funkce členů ZO, předsedů a
členů komisí v souladu dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu. S účinností od 1.
2. 2019.

4.12 ZO projednali výši odměny za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena ZO v souladu dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 9 hlasy schvalují výši odměny za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena ZO v souladu dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dle
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu. S účinností od 1.
2. 2019.
4.13 ZO projednali Smlouvu o dílo, předmětem smlouvy je, že zhotovitel
RNDr. Jitka Dosoudilová, Svídnice zpracuje žádost o dotaci z programu
Ministerstva zemědělství, podprogram 129 662, uskuteční výběr
dodavatele restaurátorským prací a následnou administraci dotačního
projektu na restaurování sakrálních objektů v obci: kamenný kříž na okraji
Šolcárenského lesa p.p.č. 3396, sousoší Nejsvětější Trojice p.p.č. 3303.
Cena prací 37 000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Smlouvu o dílo, předmětem smlouvy je, že zhotovitel
RNDr. Jitka Dosoudilová, Svídnice zpracuje žádost o dotaci z programu
Ministerstva zemědělství, podprogram 129 662, uskuteční výběr
dodavatele restaurátorským prací a následnou administraci dotačního
projektu na restaurování sakrálních objektů v obci: kamenný kříž na okraji
Šolcárenského lesa p.p.č. 3396, sousoší Nejsvětější Trojice p.p.č. 3303.
Cena prací 37 000 Kč. ZO pověřují starostu podepsáním smlouvy.
4.14 ZO projednali podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj – DT 117d8210G-Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Získaná dotace bude použita na restaurování sakrálních objektů v obci
Hejtmánkovice: Kamenný kříž na okraji Šolcárenského lesa pozemek
p.p.č. 3396, sousoší Nejsvětější Trojice pozemek p.p.č. 3303. Zpracování,
podání žádosti o dotaci, VŘ na dodavatele restaurátorských prací a
následnou administraci dotačního projektu zajistí RNDr. Jitka
Dosoudilová, Svídnice. Žádost o dotaci na MMR–DT 117d8210G-Obnova

drobných sakrálních staveb a hřbitovů bude podána v případě neúspěšné
registrace žádostí do RISPF (webový portál žádosti).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj – DT 117d8210G-Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Získaná dotace bude použita na restaurování sakrálních objektů v obci
Hejtmánkovice: Kamenný kříž na okraji Šolcárenského lesa pozemek
p.p.č. 3396, sousoší Nejsvětější Trojice pozemek p.p.č. 3303.
5 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
6 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18:30 hodin.

Vážení občané,
probíhají jednání ohledně rekonstrukce hlavní komunikace v naší
obci. Dle sdělení dodavatele, práce na rekonstrukci silnice by měly
být započaty v polovině dubna. S rekonstrukcí dojde i k vykácení
části stromořadí okolo silnice, odstraněny budou zejména proschlé
a nahnilé stromy, které ohrožují bezpečnost účastníků provozu. Za
vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba. O započetí
prací Vás budeme včas informovat. Cca 5 měsíců budeme omezeni
stavbou, žádám Vás o toleranci a ohleduplnost.
starosta

VZDUCHOVÁNÍ na rybníku za Šolcovnou, upozorňujeme, že je
ZÁKAZ VSTUPU NA LED.

