Růžičková Věra

Brandová Johana

Krbcová Dagmar

Kmoníček Miloslav

Volhejnová Gabriela

Poživil Miloslav

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

Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Josef Schovánek
Děkuji OÚ za gratulaci, dárkový balíček a členkám kulturní komise za
milou návštěvu k mým narozeninám.
Jaroslava Stanická

V neděli 12. 5. 2019 navštíví
zástupci obce a členky kulturní
komise ženy nad 70 let a popřejí
jim k tomuto svátku.

"Hejtmánkovická stezka odvahy 2019“
Tradičně, jako každý rok, se uskutečnil již 4. ročník Stezky odvahy, který
se konal v pátek 26. 4. 2019 u dubu na paloučku. V 19:30 ze hřiště
odjížděl první traktor, aby převezl první várku dětí na stanovené místo.
Děti s rodiči si mohly opéct špekáček, občerstvit se a ve 20:30 se šlo na
věc. Letošní Stezka odvahy se odehrávala v duchu strašidel, kde se děti
mohly setkat od vlkodlaků, přes smrťáka až po ošklivé skřety.
Z čeho jsme my, pořadatelé byli nadšeni, bylo to, že se přihlásilo hodně
dětí, a to hlavně těch menších. Stezka se povedla a myslím, že se opět
celá ta naše parta, bude těšit na další ročník. Tímto bych chtěl veřejně
poděkovat Všem, kteří mi tuto stezku pomáhají zkrášlovat.
Veliké díky: Obci, rodině Suchomelových, starostovi, zastupitelům,
strašidlům, Tomáši Šrejberovi a Martinu Hamšíkovi za krásné fotky, které
můžete najít ve vytvořeném filmu na youtube "Hejtmánkovická stezka
odvahy 2019“. Jsem rád, že se ve vesnici ještě najdou takoví lidé, kteří
dokáží vytvořit partu a tímto způsobem pobavit děti i sami sebe. Těm
patří největší díky.
Za TJ Sokol: Vlasta Sluka

Euroregion Glacensis

vydal novou publikaci s názvem

„Historický atlas Euroregionu Glacensis aneb Euroregion Glacensis
ve starých mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci,
která zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých historických
mapách a najdete v něm mapy již od 15. století. Publikace je
obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti. Jedná
se o neprodejnou publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací
činnost. Atlas k zapůjčení pro běžné občany je možný v místní
knihovně. Pro zvýšení dopadu mezi občany je atlas map zveřejněn
v elektronické podobě na webových stránkách www.euroglacensis.cz

Co je Euroregionu Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či
sdružení obcí, měst a krajů. Cílem tohoto
mezinárodního sdružení, kterého naše obec je členem, je rozvoj
přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem na různých
úrovních. Zasahuje do kulturních, sociálních, hospodářských
a infrastrukturních oblastí života občanů. Hlavním motivem
sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními
představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi
regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému
vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje ve snaze zachování
společného kulturního dědictví pohraničních území. Euroregion byl
založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu
Glacensis dne 5. 12. 1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je
v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části
euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko.
Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického
a Olomouckého a je největším česko-polským euroregionem
s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly
předmětem k tomu, aby zakladatelé euroregionu užili latinského
názvu Kladsko pro společný název euroregionu i jako symbol
společné minulosti, současnosti a společné budoucnosti. Euroregion
se za svou historii zasloužil o velké množství investic v pohraničí. S
jeho podporou se však uskutečnilo také množství kulturních a
společenských akcí a podpořil množství přeshraničních projektů pro
občany. Veřejně známé aktivity jsou například organizace projektu
Cyklobusy do Orlických hor nebo budování nových rozhleden na
česko-polské hranici. Více informací o činnosti najdete na
internetových stránkách www.euro-glacensis.cz

Informace pro občany České republiky o podmínkách
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na
území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České
republiky konat? (§ 3 zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat

o v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
o v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?(§ 5, § 28
a § 36 zákona)
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz
níže) a o nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo o nemá
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České
republiky (§ 27 a 28 zákona)
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského
parlamentu je zápis voliče, do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad
městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé
volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději
40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do

seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého
seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo
volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České
republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj
zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České
republiky nebo později (po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ve věcech chyb a nedostatků
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze, pokud
žádosti o opravu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb
(do 24. dubna 2019) domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení
opravy nebo doplnění seznamu. Obecní úřad do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4.
května 2019) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto
obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu a) jsou v nemocnici,
porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a
zařízení, nebo b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě
výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni
velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise
informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by
měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v
některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny
spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Není-li
pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o
voličský průkaz – viz níže.)
Jak postupovat, když se volič přestěhuje? (§ 28 zákona)
1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky
po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po
14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště
automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu

hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu
v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí.
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového
bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové
volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň
musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským
průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého
pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který
se přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit
žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp.
městské části nebo městského obvodu.
2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl
veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá
hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá
potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě
trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové
volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého
pobytu.
Kde lze hlasovat?(§ 36 zákona)
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič
v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta
obce zveřejní nejpozději do 9. května 2019 způsobem v místě obvyklým
(většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých
volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k
voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a

hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České
republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti
a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?(§ 30 zákona)
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může
požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v
jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní
úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán
v seznamu). Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení
voleb, a to - osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději17.
května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email). Obecní úřad
předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči
osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?(§ 36 zákona)
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději
21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební
místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič musí ve
volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Pokud
volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební
komisi. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování

neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého
pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Jak volič hlasuje?(§ 37 zákona)
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k
úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho
kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat. Na vybraném
hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit
preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.
Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k
žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední
obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát
pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu
slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o
neplatný hlas voliče. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební
schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v
prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.

Vážení občané, 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 Vašich domácnostech.

„PASTELKOVÁ ŠKOLKA - DUBEN“
Velikonční tvoření v Ulitě i ve školce

My všichni si ve školce opravdu dobře uklízíme, ale i tak se nám tu v
uplynulých dnech sešlo větší množství pavučin rozličných rozměrů.
Tuhle velkou barevnou jsme umotali všichni společně. Jednoho dne se
nám v ní pak zachytil i čarodějnický dopis s nesnadnými úkoly.

Do téhle pavučiny se nám podařilo nachytat pár létajících much
s použitím velkých „létajících“štětců .
Pro netopýří společníky čarodějnic
úplňky.

jsme nychystali krásné měsíční

Dlouhá vlákna pavučiny se objevila také na naší zahradě a my jsme se
museli opatrně prosoukat na druhou stranu tunelu tak, abychom ani
o jedno vlákno pavučiny nezavadily.

Výkony jsme podávali výborné a prokázali jsme svoji dokonalou
obratnost. Čarodějnice nás tedy s tímto náročným úkolem nikterak
nezaskočila, protože všichni jsme ho zvládli na jedničku.

Do čarodějného lektvaru se nám na naší zahradě podařilo nachytat
potřebné množství mušek. Kromě nich jsme do lektvaru nasbírali i další
potřebné přísady.

Protože máme na zahradě i bylinky, nemohl právě ony v lektvaru chybět.
Připravený lektvar sice nijak vábně nevypadal, ale voněl krásně.

Výluh z lektvaru se nám povedl a
po přidání kouzelných přísad nám
ukázal, co dovede.

Když jsme rozluštili tajné navigační kódy, proháněli jsme se na dvoře jako
o závod právě podle právě rozluštěných pokynů.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.04/19/Z04
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

29. 4. 2019
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:05 do 19:00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana, Lanta
Libor, Remeš Miroslav, Šrejberová Šárka,
Harasevič Miroslav, Sluka Vlastimil, Bc.
Jirmanová Radka

Vít Šulc, Josef Schovánek, Hofman Vladimír,
Schejbalová Kateřina, Nývlt Leoš,

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.03/19/Z03 ze dne 25. 3. 2019.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 30. 4. 2019.
5. Projednání žádosti o dotaci na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou v roce 2019.
6. Různé.
7. Diskuse.
8. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání a ZO schvalují změnu pořadí při
projednávání jednotlivých bodů.
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. 03/19/Z03 ze dne 25. 3. 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 03/19/Z03 ze dne 25. 3. 2019.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2019 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 3 k 30. 4. 2019 viz příloha.
6 Různé

6.1 ZO projednali nabídku vlastníků pozemku o přijmutí daru – pozemku
p.p.č. 1878/28, ostatní plocha o výměře 396 m2. Pozemek p.p.č. 1878/28,
druh pozemku ostatní plocha, využití pozemku ostatní komunikace o
výměře 396 m2. Vlastníci pozemku ….. , ……, ……., ……., …….., ……., …….
nabízejí obci pozemek jako dar.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy schvalují přijmutí daru – pozemku p.p.č. 1878/28, ostatní
plocha o výměře 396 m2.
5 ZO projednali žádost KHK o dotaci ve výši 28 969 Kč k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti
území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou na období
od 9. 12. 2019 do 14. 12. 2019.
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují poskytnutí dotace KHK výši 28 969 Kč k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti
území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou na období
od 9. 12. 2019 do 14. 12. 2019.
6.2 ZO projednali zapůjčení obecního „party stanu“ na akci „Broumovská
kytara“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zapůjčení obecního „party stanu“ na akci
„Broumovská kytara“ za částku 3000 Kč.
6.3 ZO projednali prodloužení lhůty pro odstranění uskladněného řeziva
z pozemku p.p.č. 1658/1 ve vlastnictví obce Hejtmánkovice.
PRO: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy zamítají prodloužit lhůtu k odstranění uskladněného řeziva
z obecního pozemku p.p.č. 1658/1.
6.4 ZO projednali Záměr č. 01/2019 pronájmu pozemku p.p.č. 199/3 o
výměře 3004 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 01/2019 pronájmu pozemku p.p.č. 199/3 o
výměře 3004 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
6.5 ZO projednali žádost paní ……. o pronájem pozemku p.p.č. 199/3 o
výměře 3004 m2 v k.ú. Hejtmánkovice za účelem výchovy a tréninku psů.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pronájem pozemku p.p.č. 199/3 o výměře 3004 m 2
v k.ú. Hejtmánkovice paní ……. pro období od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019
za účelem výchovy a tréninku psů. ZO přenechávají pronájem pozemku
formou údržby pozemku.
6.6 ZO projednali žádost o finanční příspěvek ve výši 5000 Kč na provoz
Linky bezpečí, z.s.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky
bezpečí, z.s.
6.7 Zástupci Krajského úřadu KHK provedli ve dnech 23.4.-24.4.2019
přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2018. Při
přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za rok 2018 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).
ZO vzali na vědomí.
6.8 Veřejnoprávní kontrolou vyúčtování dotace poskytnuté TJ Sokol
Hejtmánkovice byl zjištěn neuznatelný výdaj ve výši 1022,80 Kč. Se
zástupci TJ Sokol Hejtmánkovice byla projednána pravidla poskytnuté
dotace. ZO projednali, zda neuznatelný výdaj vrátit poskytovateli dotace
– obci Hejtmánkovice.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli vrátit poskytovateli dotace – obci Hejtmánkovice
neuznatelný výdaj ve výši 1022,80 Kč. Zástupci TJ Sokol Hejtmánkovice
byli řádně poučeni.

6.9 Veřejnoprávní kontrolou vyúčtování dotace poskytnuté SDH
Hejtmánkovice byl zjištěn neuznatelný výdaj ve výši 3 724 Kč. Se zástupci
SDH Hejtmánkovice byla projednána pravidla poskytnuté dotace. ZO
projednali, zda neuznatelný výdaj vrátit poskytovateli dotace – obci
Hejtmánkovice.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítli vrátit poskytovateli dotace – obci Hejtmánkovice
neuznatelný výdaj ve výši 3 724 Kč. Zástupci SDH Hejtmánkovice byli
řádně poučeni.
6.10 ZO projednali rozšíření projektu „Výsadby v intravilánu obce
Hejtmánkovice“ o další obecní pozemky, kde by mohli být vysázeny aleje.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují rozšíření projektu „Výsadby v intravilánu obce
Hejtmánkovice“ o další obecní pozemky, kde budou vysázeny aleje.
6.11 ZO projednali vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 3045/1, druh
pozemku TTP o celkové výměře 43 434 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 3
PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 3
ZO nebylo rozhodnuto ve věci vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č.
3045/1, druh pozemku TTP o celkové výměře 43 434 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6.12 ZO projednali žádost společnosti Granit Lipnice s.r.o., Dolní Město o
koupi stavební buňky. ZO navrhují 10 000 Kč včetně DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej stavební buňky společnosti Granit Lipnice
s.r.o., Dolní Město za 10 000 Kč včetně DPH.
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.

