Valter Josef

Hejzlarová Jana

Marešová Ludmila

Vaněčková Božena

Baše Jan
Vážení jubilanti, obecní úřad Vám do dalších let přeje pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

Děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí finanční částky na zakoupení
triček s potiskem pro Hejtmanky. Trička budeme využívat pro
reprezentaci obce.
Za Hejtmanky Eva Šafářová

Rádi bychom touto cestou poděkovali OÚ a zejména Danušce a Božence
za milou návštěvu, gratulace a balíčky k našim narozeninám.
Hana a Václav Herzánovi
Děkuji OÚ za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Miluše Kmoníčková
Děkuji OÚ za dárkový balíček, gratulaci a příjemnou návštěvu u příležitosti
mých narozenin.
Jaroslav Švenka

Květinový záhon u mostečku za Cejnarovými opět krásně kvete díky p.
Weisarové a p. Hamplové.
Díky Jindra Hajpišlová

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Naši malí „Kutilové“ v posledním předprázdninovém týdnu navštívili
svého kolegu pana Miroslava Indru v jeho truhlářské dílně
v Hejtmánkovicích. Povyprávěli mu o svých řemeslných zkušenostech a
mnoho nového se naopak dozvěděli či si sami vyzkoušeli.

Kutilové
prováděli též
testování
materiálu a
ověřovali kvalitu
nástrojů a
provedené práce.

Z návštěvy v truhlárně jsme odcházeli se všemi prstíky, s dobrou náladou
a příjemným zážitkem. Ještě jednou děkujeme kolegovi za ochotu a čas,
který nám věnoval :- )

V jednom z nejparnějších dnů dorazila milá návštěva naopak k nám do
školky. Naši odrostlejší parťáci k nám přivedli i své kamarády ze ZŠ
Masarykova.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ 17.8.2019

Na slavnostní otevření přijal pozvání 1.náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Brig. gen. Mgr. Martin Červíček.

Děkujeme Hejtmankám za povedené taneční
vystoupení na píseň „Poupata“ od Michala Davida!

Artisté Trio Jung

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.07/19/Z07
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

26. 8. 2019
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18:00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,
Miroslav Harasevič, Šárka Šrejberová
Bc. Jirmanová Radka, Sluka Vlastimil
Vít Šulc, Josef Schovánek

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17: 00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3. Projednání zápisu ZO č.06/19/Z06 ze dne 24. 6. 2019.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 6 k 31.8.2019.
5. Projednání Záměru č. 04/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu bytu
v č.p. 64.
6. Projednání žádosti o pronájem bytu v č.p. 64.
7. Projednání Záměru č. 05/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu části
pozemku p.p.č. 1461/1.
8. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 1461/1 v k.ú.
Hejtmánkovice.
9. Různé
10. Diskuze.
11. Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Leierová a paní Šárka
Šrejberová.

PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 06/19/Z06 ze dne 27. 5. 2019.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zápis č. 05/19/Z05 ze dne 27. 5. 2019.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 6 k 31. 8. 2019 viz příloha.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 6 k 31. 8. 2019 viz příloha.
5 ZO projednali Záměr č. 04/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu bytu
v prvním patře, 2+kk o celkové ploše bytu 77,14 m2 v č.p. 64.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Záměr č. 04/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu
bytu v prvním patře, 2+kk o celkové ploše bytu 77,14 m2 v č.p. 64.
6 ZO projednali žádost pana …… …… o pronájem bytu v prvním patře,
2+kk o celkové ploše bytu 77,14 m2 v č.p. 64.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují pronájem obecního bytu v prvním patře, 2+kk o
celkové ploše bytu 77,14 m2 v č.p. 64 panu …… …… na dobu jednoho
roku s účinností od 1.8.2019 do 31.7.2020.
7 ZO projednali Záměr č. 05/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu části
pozemku p.p.č. 1461/1 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Záměr č. 05/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu
části pozemku p.p.č. 1461/1 v k.ú. Hejtmánkovice.
8 ZO projednali žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 1461/1 za účelem
využití pozemku (pískoviště). ZO navrhují nájemné ve výši 60 Kč do konce
roku 2019.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schvalují pronájem části pozemku p.p.č. 1461/1 za účelem
využití pozemku (pískoviště). ZO schvalují nájemné ve výši 60 Kč do konce
roku 2019.
9 Různé
9.1 ZO projednali žádost Oblastní charity Červený Kostelec, středisko
Hospic Anežky České o finanční dar, ZO navrhují 5000 Kč.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Červený
Kostelec, středisku Hospic Anežky České ve výši 5000 Kč.
9.2 Dne 24. 9. 2019 společnost Marius Pedersen a.s. provede SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU a dne 8. 10. 2019 provede SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.
ZO vzali na vědomí.
9.3 ZO projednali vzdání se předkupního práva Obce Hejtmánkovice k
nemovitosti č.p. 65 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují vzdání se předkupního práva Obce Hejtmánkovice k
nemovitosti č.p. 65 v k.ú. Hejtmánkovice.
9.4 ZO projednali podání žádosti o dotaci na zdravotní vozík pro …… ……
z programu „Dotace na individuální účel 2019“, poskytovatelem dotace je
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují podání žádosti o dotaci na zdravotní vozík pro ….. ……
z programu „Dotace na individuální účel 2019“, poskytovatelem dotace je
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
10 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 19:05 hodin.

Seniorská obálka usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení
zdraví nebo života. Bude se distribuovat do domácností se
zdravotní péčí či domů s pečovatelskou službou a bude ke
stažení na krajském webu. Důležité je umístit obálku na
viditelné místo.
„Věřím, že Seniorská obálka brzy zdomácní zejména tam, kde
žijí lidé osamoceně, a napomůže v důležitých situacích, urychlí
čas a rozhodování při záchraně života,“ zdůraznil hejtman
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, mohou
v případě zásahu zdravotnické záchranné služby zjednodušit
vyšetření nemocného a pomoci posádce při rozhodování o
optimální terapii, případně transportu do vhodného
zdravotnického zařízení.
„Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo
svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých
alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na
své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být
umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích
lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří,“ uvedl náměstek
hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Seniorská obálka je výstupem spolupráce kraje s projektem
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, která
vznikla nejdříve v Jihomoravském kraji, odkud ji
Královéhradecký kraj přijal. Na projektu spolupracují odborníci
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje. Ministerstvo práce a sociálních věcí
spolupracuje s Královéhradeckým krajem i na dalších
opatřeních pro seniory v našem kraji.
Seniorskou obálku a její pravidla pro vyplnění je možné
stáhnout v přílohách níže.

Kontaktní osoba pro další informace:
Mgr. Jana Fröhlichová, krajská koordinátorka projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pro
Královéhradecký kraj, MPSV, regionální pracoviště: Gočárova
třída 1620, 500 02 Hradec Králové, mobil: 728 483919, mail:
jana.frohlichova@mpsv.cz
ZDROJ: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=117161

