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Harasevič Václav
Švenková Jaroslava
Štauda Bohuslav
Suchomel Jiří
Brych Ladislav
Šefránková Jaroslava

Prokešová Hana
Hejzlar Milan
Michlová Hana
Volhejn Jaroslav
Hamerská Eva

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

Děkujeme obecnímu úřadu za pěkný kalendář na rok 2020.
manželé Adamírovi
Děkuji paní Daně Leierové a panu starostovi za dárkový balíček a
příjemnou předvánoční návštěvu.
Martin Rozum
Děkuji OÚ za gratulaci a dárkový balíček k narozeninám.
Irena Růžičková
Děkujeme OÚ za stolní kalendář pro rok 2020.
Irena Remešová, Irena Růžičková
Hejtmanky děkují obecnímu úřadu za pěkný kalendář na rok 2020.

Děkuji OÚ za stolní kalendář s krásnými fotografiemi na rok 2020.
Dana Myšáková
Děkuji OÚ za dárkový balíček a blahopřání k narozeninám a
aktivistkám za milou návštěvu.
Jaroslava Švenková
Děkuji OÚ za dárek a gratulaci k narozeninám a Zdence Pavlíkové za
příjemnou návštěvu.
Václav Harasevič
Jménem mého manžela Zdeňka Růžičky děkuji OÚ za návštěvu a
dárkový balíček.
Růžičková Ilona

Dne 12. prosince 2019
nás ve věku nedožitých 79 let
navždy opustil pan Václav Klicnar.
Čest jeho památce

Dne 23. prosince 2019
nás ve věku 82 let navždy opustil
pan Josef Andrš.
Čest jeho památce

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
od právě skončeného roku nás dělí již několik dní. Doufám, že se
Vám podařilo o vánočních svátcích alespoň na několik dní zastavit
kolotoč pracovních i všedních starostí a v kruhu svých nejbližších a
přátel jste prožili krásné vánoční svátky.
Kladu si otázku, splnil uplynulý rok to, co jsme očekávali? Odpovím
si. Z mého úhlu pohledu byl rok 2019 pro naši obec úspěšný.
Podařilo se nám realizovat:
o Ve sportovním areálu TJ Sokol se podařila rekonstrukce
zázemí pro sportovní a společenské akce. Od návštěvníků a
fotbalových hostů máme pochvalné ohlasy na náš sportovní
areál, který se před nimi překvapivě otevře na „konci světa“.
o Úspěšně probíhá stavba polyfunkčního komunitního centra.
Dílo bude dokončeno v letních měsících tohoto roku.
o Za přispění dotací jsme nakoupili pásovou pilu, vyvážečku
dřeva.
o

Díky získaným dotacím jsme nechali opravit dvě sakrální
stavby. Kříž u Šolcárenského lesa a Sousoší nejsvětější trojice
v Hejtmánkovicích. Restaurátor pan Hynek Bláha provedl
opravu s citem a velice zdařile.

o Byla započata oprava hřiště u okálů na místo aktivního
odpočinku. V roce 2019 byl břeh osázen okrasnými keři, byly
zasazeny listnaté stromy a položil se chodník ze zámkové
dlažby. Dále v tomto prostoru budou umístěny lavičky a
plocha pro aktivní odpočinek.
o V rámci ozelenění naší obce, jsme osázeli břeh k mateřské
škole. Dotaci jsme získali od Ministerstva životního prostředí.
Při hodnocení je třeba položit si otázku, zda každý z nás udělal vše,
co udělat mohl a měl? Aby naše soužití bylo lepší a přívětivější a
naše obec vzkvétala a dobře se nám v ní žilo. Při hodnocení často
zapomínáme sami na sebe, jelikož lépe se hodnotí ti druzí.
My představitelé obce si uvědomujeme velkou zodpovědnost, která
s prací ve vedení obce souvisí a je spojena. Vážíme si důvěry,
kterou jste vy jako občané do nás vložili. Věřím, že zastupitelstvo při
svých jednáních bude věcné a konstruktivní jako tomu bylo
doposud. Přál bych si, abyste se vy občané více zapojovali do dění
obce. (přišli s nápady co zlepšit, s náměty, co se vám líbí, nelíbí,…)
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podílíte na rozvoji naší obce a jste ochotni přiložit ruku k dílu a
pomoci tam kde je třeba.
V novém roce Vám přeji co nejvíce hezkých dní, hodně lásky,
spokojenosti, samozřejmě pevné zdraví a hodně úspěchů
v pracovním i osobním životě, hodně optimismu a spokojený život
v naší krásné obci.
starosta

Poděkování
obci Hejtmánkovice
Možná jste zaznamenali, že od května
minulého
roku
2019
jsme
v
Hejtmánkovicích, v areálu fotbalového
hřiště, odstartovali trénink s pejsky pod
jménem Dobrá psí škola. Jedná se o výcvik psů výhradně pomocí
pozitivního posilování, kde je velmi důležitá motivace pejska a
znalost jeho projevů chování. Věnujeme se zejména řádné
socializaci psů tak, aby uměli spolupracovat jako tým se svým
majitelem a mohli spolu správně zdolávat nástrahy každého dne.
Pro cvičení máme vyhrazený travnatý prostor vedle hřiště, který je
pravidelně udržován, a navíc nám bylo umožněno, uskladnit si
překážky, které používáme na socializaci psů, do úložných prostor
na druhé straně areálu. Prostor nám krásně splnil podmínky, které
pro efektivní trénink potřebujeme – velikost, zabezpečení,
vzdálenost od okolního ruchu.
Za poskytnutí tohoto prostoru a vřelou komunikaci velice děkujeme
panu starostovi, Václavu Harasevičovi, který nám byl vždy a ochotně
připraven pomoci. Za zprostředkování a schválení děkujeme také
celému zastupitelstvu obce.
Budeme rádi za spolupráci i v novém roce a kdo jste ještě naše
tréninky nenavštívili a máte doma chlupáče, přijďte se na nás
podívat, nové členy rádi uvidíme.
Za Dobrou psí školu – Broumov, Martina Sekelská

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.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.11/19/Z11
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

16.12.2019
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

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.10/19/Z10 ze dne 25.11.2019.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 10 k 31.12.2019.
5. Projednání a schválení Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2020.
6. Projednání Záměru č. 12/2019 obce Hejtmánkovice.
7. Projednání Záměru č. 13/2019 obce Hejtmánkovice.
8. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.p.č. 1658/1 v k.ú.
Hejtmánkovice.
9. Různé
10. Diskuze.
11. Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Dana Leierová a paní Šárka
Šrejberová.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 10/19/Z10 ze dne 25.11.2019.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 10/19/Z10 ze dne 25.11.2019.

4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 10 k 31. 12. 2019 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 10 k 31. 1. 2019 viz příloha.
5 ZO projednali schválení Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2020. ZO
projednali Návrh rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2020, který byl
zveřejněn na úřední desce obce Hejtmánkovice dne 25.11.2019
v kategorii Rozpočet.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočet obce Hejtmánkovice na rok 2020, rozpočet
se schvaluje jako schodkový na straně příjmů ve výši 18 041 700 Kč a na
straně výdajů ve výši 25 041 700 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 7 000 000
Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let a úvěrem od
Komerční banky a.s.
6 ZO projednali Záměr č. 12/2019 obce Hejtmánkovice o prodeji pozemku
p.p.č. 3054, výměra 1409 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 12/2019 obce Hejtmánkovice o prodeji
pozemku p.p.č. 3054, výměra 1409 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
7 ZO projednali Záměr č. 13/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu části
pozemku p.p.č. 1658/1 o rozloze 21 m2 v k. ú. Hejtmánkovice
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 13/2019 obce Hejtmánkovice o pronájmu
části pozemku p.p.č. 1658/1 o rozloze 21 m2 v k. ú. Hejtmánkovice
8 ZO projednali žádost paní ….. o prodloužení nájemní smlouvy o
pronájmu části pozemku p.p.č. 1658/1 o rozloze 21 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. ZO navrhují pronájem na dobu pěti let s účinností od
1.1.2020 do 31.12.2024 s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného
zůstává beze změny.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 8 hlasy schvalují prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu části
pozemku p.p.č. 1658/1 o rozloze 21 m2 v k.ú. Hejtmánkovice paní ….. na
dobu pěti let s účinností od 1.1.2020 do 31.12.2024 s 3měsíční výpovědní
lhůtou. Výše nájemného zůstává beze změny.
9 Různé
9.1 ZO projednali cenovou nabídku na koupi pozemku p.p.č. 3054,
výměra 1409 m2 v k.ú. Hejtmánkovice od zájemce Ing. ….. z Hradce
Králové, který nabízí 51 Kč / m2.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej pozemku p.p.č. 3054 v k.ú. Hejtmánkovice
z vlastnictví obce do vlastnictví Ing. …., bytem …. Hradec Králové, za
sjednanou cenu 51 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 71 859 Kč s tím, že
náklady na vklad práva do KN uhradí kupující.
9.2 ZO projednali žádost pana …..z Broumova o krátkodobý pronájem
restaurace Šolcovny ve dnech 18.1.2020-19.1.2020.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny panu …….
z Broumova ve dnech 17.1.2020-19.1.2020. S žadatelem bude uzavřena
Smlouva o krátkodobém pronájmu.
9.3 ZO projednali žádost pana ….. z Hejtmánkovic o krátkodobý pronájem
restaurace Šolcovny ve dnech 24.1.2020-26.1.2020.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují krátkodobý pronájem restaurace Šolcovny ve dnech
24.1.2020-26.1.2020 panu ….. . S žadatelem bude uzavřena Smlouva o
krátkodobém pronájmu.
9.4 Ředitelka MŠ Hejtmánkovice paní Svatoslava Tremčinská seznámila
ZO s organizačním osazením MŠ, s provozními činnostmi, programem a
pracovní náplní za rok 2019.
ZO vzali na vědomí.

9.5 ZO projednali žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava.
ZO vzali na vědomí.
9.6 ZO byli seznámeni s informační brožurou – „skládačkou“ o obci
Hejtmánkovice. Informační leták vyrobila Společnost pro destinační
management Broumovska.
ZO vzali na vědomí.
9.7 ZO projednali vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, na
kterých společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. provozuje
vodojemy a čerpací stanice. ZO navrhují projednaní bodu v lednu 2020.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují projednání bodu 9.7, ZO č. 11/19/Z11 na zasedání
v lednu 2020.
9.8 ZO projednali nabídku společnosti Reality Rojkovič, Broumov na
zajištění podkladů pro vklad 5 bytových jednotek v č.p. 210 do katastru
nemovitostí z důvodu prodeje bytových jednotek do soukromého
vlastnictví, za částku 5 000 Kč / za bytovou jednotku.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zpracování podkladů pro vklad 5 bytových jednotek
v č.p. 210 do katastru nemovitostí společností Reality Rojkovič, Broumov
za částku 5 000 Kč za bytovou jednotku.
9.9 ZO projednali navýšení 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: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají navýšení 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.

9.10 ZO projednali navýšení 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: 0
PROTI: 8
ZDRŽEL SE:
ZO 8 hlasy zamítají navýšení 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.
10 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
11 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.30 hodin.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
Vážení občané, na sběrném stanovišti pod
bytovkami na váze byla umístěna odpadní
nádoba na JEDLÉ TUKY:
✅ PATŘÍ SEM všechny rostlinné oleje a tuky
z domácností: např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky.
Tuky vkládejte v dobře uzavřených plastových lahvích.

❌ NEVHAZUJTE:
Technické oleje (převodové, motorové, tlumičové,
atd.), maziva a kapaliny, zbytky potravin

