Růžičková Irena
Myšák Petr
Růžička Josef
Romanová Iveta

Kaspar Christa Heidemarie
Thér Radoslav
Michalková Ivana

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

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček
k narozeninám.
Anna Brandová
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček
k narozeninám.
Antonín Sokol
Děkuji Ireně Remešové, Daně Leierové a Petru Myšákovi, kteří mne
za obec a za hasiče navštívili s dárkovými balíčky a gratulací při
mých narozeninách. Strávili jsme příjemné odpoledne. Škoda jen, že
vše rychle uteklo a bylo to již u mých sedmdesátin …
Ještě
jednou dík!
František Šefránek
Děkujeme touto cestou firmě BSB – manželům Suchomelovým za
nákup nových spotřebičů a pomůcek do školní jídelny.
kolektiv zaměstnanců ŠJ a MŠ Hejtmánkovice
Děkujeme paní Daně Leierové za pomoc při nácviku tanečního
vystoupení, které sklidilo velký úspěch na vánoční besídce pro
dospělé.
Hejtmanky

Dne 12. listopadu 2019
nás ve věku 86 let navždy opustila
paní Jaroslava Stanická.
Čest její památce

Všem fanouškům, fotbalistům a spoluobčanům
Hejtmánkovic přejeme klidné prožití svátků vánočních. Do
nového roku spoustu zdraví, lásky a porozumění.
Za TJ Sokol
předseda
Miroslav
Harasevič

Štědrý den a každý
má přání, i my teď jedno máme a nejsme sami. Abychom nebyli
k požáru hnáni, ať Vám nechytnou od stromku trámy. Krásné a
ničím nerušené vánoční svátky
Vám všem přejí hasiči Hejtmánkovice.

POZDRAV ZE ŠKOLKY
V uplynulých listopadových dnech se ve školce pracovalo ještě usilovněji
než obvykle.
Ve školce se rázem objevila parta dalších čertíků a andílků, hromada
voňavých perníků a perníčků i množství dalších výrobků, které vyrobily
šikovné děti ve školce.

Děti nezahálely ani na zahradě a postaraly se o bylinky, spadané listí i
jehličí na cestě.

Když odpočinek po dobře odvedené práci, tak jedině s dobrou knihou :- )

První letošní procházka ve sněhu

DĚKUJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM „PASTELKOVÉ ŠKOLKY“ ZA VELIKOU A
MILOU PODPORU, KTERÉ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Krásné a spokojené prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližších a hodně zdraví, štěstí a lásky všem přejí
děti a zaměstnanci „Pastelkové školky“.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok uplynul jako voda a opět nastal adventní čas. Dovolte mi, abych
vám všem popřál úspěšný rok 2020, hodně zdraví štěstí, lásky a ať
se vám splní vaše přání a předsevzetí.
V letošním roce se nám podařilo uskutečnit mnoho společenských,
sportovních a investičních akcí.
✓ Největší akce PFKC se pomalu blíží ke svému cíli a
předpokládané dokončení a předání celého díla je plánováno
na červen-červenec 2020.
✓ Dále se podařila rekonstrukce zastaralých buněk na hřišti TJ
Sokol Hejtmánkovice.
✓ Dne 17.8.2019 proběhlo slavnostní předání Víceúčelového
sportoviště za účasti náměstka hejtmana Mgr. Martina
Červíčka
✓ Dále byla osázena stráň u MŠ Hejtmánkovice a ozeleněno
hřiště u okálů.
✓ Společenským a kulturním akcím se v naší obci daří
(Masopustní průvod, Ostatková zábava, Pálení čarodějnic,
Stezka odvahy, Dětský karneval, Dětský den, hasičská soutěž
– O pohár starosty, Rybářské závody, Sousedské posezení,
Oldies party, O nejlepší zvěřinový guláš, Výlov rybníka,
Rozsvícení stromečku, Vánoční besídka pro děti, Vánoční
besídka pro dospělé.
Dovolte mi poděkovat všem pořadatelům a organizátorům za
hladký průběh akcí, bez vašeho přičinění by nebylo možné akce
uskutečnit.

V letošním roce poprvé za celou historii hejtmánkovického fotbalu
se našemu mužstvu podařilo postoupit do krajské soutěže 1.B třídy.
Za reprezentaci obce všem fotbalistům a funkcionářům patři velké
poděkování, ale nejen jim, ale také fanouškům, kteří na každém
sportovním utkání naše hráče v hojném počtu podporují.
starosta

POPLATKY V ROCE 2020
o POPLATEK ZA ODPADY
- Sazba poplatku za kalendářní rok na osobu činí 750,- Kč se splatností do
konce března 2020.
- 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
o POPLATEK ZA PSA
Sazba poplatku za psa na kalendářní rok 2020 činí 100,- Kč, za každého
dalšího 150,- Kč.
o 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.
Hotovostní platby budou na pokladně OÚ Hejtmánkovice přijímány
od pondělí 6.1.2020.

počet svozů

Svoz komunálního odpadu
2020-úterý

23 17.11
24 1.12
25 15.12
26 29.12

svoz
svoz
svoz
svoz

Datum

1 14.1
2 28.1
3 11.2
4 25.2
5 10.3
6 24.3
7
7.4
8 21.4
9
5.5
10 19.5
11 2.6
12 16.6
13 30.6
14 14.7
15 28.7
16 11.8
17 25.8
18 8.9
19 22.9
20 6.10
21 20.10
22 3.11

Obec Hejtmánkovice
Občané-úterý
režim svozu 1x14
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
Statní svátky
(mimo 1.1.) svozy nepřerušeny

Svozový plán plastů
Hejtmánkovice 2020
Režim svozu pondělí 1x14
počet svozů
datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

6.1
20.1
3.2
17.2
2.3
16.3
30.3
13.4
27.4
11.5
25.5
8.6
22.6
6.7
20.7
3.8
17.8
31.8
14.9
28.9
12.10
26.10
9.11
23.11
7.12
21.12

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.09/19/Z09
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

25.11.2019
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.10 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana,
Lanta Libor, Remeš Miroslav, Miroslav
Harasevič, Šárka Šrejberová, Sluka Vlastimil,
Bc. Jirmanová Radka

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 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.09/19/Z09 ze dne 30.10.2019.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 9 k 30.11.2019.
5. Projednání Návrhu Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2020.
6. Příkaz k inventarizaci.
7. Projednání Záměru č. 11/2019 obce Hejtmánkovice.
8. Projednání žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 3045/1 v k.ú.
Hejtmánkovice.
9. Různé
10. Diskuze.
11. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Leierová a paní Šárka
Šrejberová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 09/19/Z09 ze dne 30.10.2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 09/19/Z09 ze dne 30.10.2019.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2019 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 9 k 30. 11. 2019 viz příloha.
5 ZO projednali Návrh Rozpočtu obce Hejtmánkovice pro rok 2020.
ZO vzali na vědomí.
6 ZO byli seznámeni s Plánem inventur pro rok 2019. Inventarizace
majetku a závazků bude řádně zahájena dne 01. 01. 2020. Starosta
jmenoval inventarizační komisi.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Plán inventur pro rok 2019. Řádná inventarizace
majetku a závazků bude zahájena dne 01. 01. 2020.
7 ZO projednali Záměr č. 11/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu
pozemku p.p.č. 3045/1 - trvalý travní porost v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 11/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu
pozemku p.p.č. 3045/1 - trvalý travní porost v k.ú. Hejtmánkovice.
8 ZO projednali žádost pana …… o pronájem pozemku p.p.č. 3045/1 trvalý travní porost v k.ú. Hejtmánkovice. ZO navrhují pronájem pozemku
na období 5 let s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2025.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují pronájem pozemku p.p.č. 3045/1 - trvalý travní
porost v k.ú. Hejtmánkovice panu …… na období 5 let s účinností od
1.1.2020 do 31.12.2025.

9 Různé
9.1 Dne 14.11.2019 zástupci Krajského úřadu KHK provedli dílčí
přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice za období od 1.1.2019
do14.11.2019. Při přezkoumání obce Hejtmánkovice nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
ZO vzali na vědomí.
9.2 ZO projednali žádost Nadačního fondu Hospital Broumov o finanční
příspěvek na činnost fondu v roce 2020. ZO navrhují 10 000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč
Nadačnímu fondu Hospital Broumov na činnost fondu v roce 2020.
9.3 ZO projednali vypsání Záměru obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 3054, o výměře 1409 m2, druh pozemku-orná půda.
ZO navrhují:
o Nejnižší cenu podání 50 Kč / m2 bez DPH
o Cenové nabídky doručit na OÚ Hejtmánkovice do 16.12.2019 do
16.00 hodin.
o Cenovou nabídku nadepsat: „Pozemek 3054 / NEOTVÍRAT!!! „
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání Záměru obce Hejtmánkovice o prodeji
pozemku p.p.č. 3054, o výměře 1409 m2, druh pozemku-orná půda za
těchto podmínek.
o Nejnižší cena podání 50 Kč / m2 bez DPH.
o Cenová nabídka bude doručena na OÚ Hejtmánkovice nejpozději
do 16.12.2019 do 16.00 hodin.
o Cenová nabídka bude nadepsána: „Pozemek 3054 / NEOTVÍRAT!!!
9.4 ZO schválilo v rámci svého rozpočtu na rok 2019 příspěvek MŠ
Hejtmánkovice na rok 2019 ve výši Kč 590 000, částku Kč 10 000 na nákup
drobného majetku, částku Kč 50 000 na opravy a udržování.

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 nedošlo k vyčerpání prostředků
na nákup drobného majetku a na opravy a udržování ZO rozhodlo, že MŠ
bude vyplacen pouze plánovaný roční příspěvek ve výši Kč 590 000.
Za předpokladu, že v roce 2020 budou prováděny opravy na
budově (malování apod.) bude toto hrazeno přímo z rozpočtu obce,
jakožto majitele objektu.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují že MŠ Hejtmánkovice bude vyplacen pouze
plánovaný roční příspěvek ve výši Kč 590 000.
10 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.25 hodin.

PROVOZNÍ DOBA OÚ HEJTMÁNKOVICE
prosinec 2019 / leden 2020
20. 12. pátek

omezen provoz/pokladna uzavřena

21. 12. sobota
22. 12. neděle

-----------------------

23.12. pondělí
24. 12. úterý
25. 12. středa
26. 12. čtvrtek
27. 12. pátek

dovolená
Štědrý den
1. sv. vánoční
2. sv. vánoční
dovolená

28. 12. sobota
29. 12. neděle

---------------------

30.12. pondělí
31.12. úterý
1. 1. 2020 středa
2.1. 2020 čtvrtek
3.1. 2020 pátek

dovolená
dovolená
Nový rok
omezen provoz/pokladna uzavřena
omezen provoz/pokladna uzavřena

