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JUBILANTI
Brandová Johanna
Vévoda Zdeněk
Burdych René
Harasevičová Božena

Hanušová Mária
Remešová Irena
Volhejnová Gabriela

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Daně Leierové za její ochotu a vervu, s jakou mi vynášela těžké
nákupy k nám do schodů.
Marie Vašková

DODRŽOVÁNÍ NEDĚLNÍHO KLIDU
Tak jako každý rok, tak i letos nastalo období neutuchajícího pracovního
nasazení na našich zahradách. Pracovní nasazení našich občanů, chalupářů
a zahradníků se sekačkami, křovinořezy, pilami a ostatní zahradní
technikou je obdivuhodné, ale přesto si Vás dovolujeme upozornit na
dodržování nedělního (svátečního) klidu. Dopřejte i sobě nedělní (sváteční)
odpočinek.
Děkujeme za ohleduplnost.

DEN MATEK
Zástupci obce blahopřejí všem matkám k jejich svátku,
přejí Vám vše nejlepší a hodně zdraví.
Omlouváme se, ale z důvodu šíření onemocnění COVID19 nenavštíví zástupci obce a členky kulturní
komise ženy nad 70 let.

Rozšíření úředních hodin Obecního úřadu Hejtmánkovice
od pondělí 20.04.2020
V návaznosti na usnesení Vlády ČR a realizaci Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 09.04.2020, kdy se všem orgánům
veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých
pracovišť dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla provozu a zároveň
obnovily svou činnost ve standardním režimu, rozšiřuje OÚ Hejtmánkovice
od pondělí 20.04.2020 úřední hodiny pro veřejnost takto:
Pondělí a středa 08:00 h – 11:30 h 13:00 h – 17:00 h
Mimo tyto hodiny a v ostatní pracovní dny zůstává obecní úřad i nadále
pro veřejnost uzavřen, kromě případu, kdy si žadatel individuálně domluví
předem schůzku a pracovník mu následně umožní vstup do budovy.
Kontakt: 491 523 770 pro smluvení schůzky.
Žádáme občany, aby i v této době nadále upřednostňovali písemný,
elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem. Při
osobním kontaktu dbali zvýšených hygienických opatření, při návštěvě
obecního úřadu i nadále používali ochranné prostředky dýchacích cest
(nos, ústa).

Děkujeme za pochopení. Václav Harasevič, starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.03/20/Z03
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

22.4.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,
Miroslav Harasevič, Sluka Vlastimil,
Bc. Jirmanová Radka, Šrejberová
Šárka

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Josef Schovánek,Vít Šulc
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 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.02/20/Z02 ze dne 24. 2. 2020.
4. Rozpočtové opatření č. 1 k 30. 4. 2020.
5. Královéhradecký kraj žádost o dotaci.
6. Profesionálové nabídka služeb.
7. Různé.
8. Diskuze.
9. Závěr.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Šárka Šrejberová, paní Dana
Leierová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 02/20/Z02 ze dne 24. 2. 2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 02/20/Z02 ze dne 24. 2. 2020.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 1 k 30. 4. 2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 1 k 30. 4. 2020 viz příloha.
5 ZO projednali žádost Královéhradeckého kraje o dotaci ve výši 28 391 Kč,
dotace bude užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad
rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou
linkovou dopravou na období 15.12.2019 – 12.12.2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji ve výši
28 391 Kč, dotace bude užita k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti nad rámec dopravní obslužnosti území Královéhradeckého
kraje veřejnou linkovou dopravou na období 15.12.2019 – 12.12.2020.
6.1 ZO projednali nabídku služeb společnosti Profesionálové, a.s., Hradec
Králové na dotační management k projektu PFKC Hejtmánkovice – veřejná
kanalizace. Cenová nabídka činí 10 000 Kč bez DPH.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují cenovou nabídku služeb ve výši 10 000 Kč bez DPH od
společnosti Profesionálové, a.s., Hradec Králové na činnosti související
s realizací zakázky PFKC Hejtmánkovice – veřejná kanalizace.
6.2 ZO projednali Příkazní smlouvu č. PS 2061015073 od společnosti
Profesionálové, a.s., Hradec Králové, předmět smlouvy je dotační
managment – jsou to činnosti související s realizací zakázky PFKC
Hejtmánkovice – veřejná kanalizace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují Příkazní smlouvu č. PS 2061015073 od společnosti
Profesionálové, a.s., Hradec Králové, předmět smlouvy je dotační
managment – jsou to činnosti související s realizací zakázky PFKC
Hejtmánkovice – veřejná kanalizace. ZO pověřují starostu podepsáním
smlouvy.
7 Různé
7.1 ZO projednali žádost paní ….. …… o krátkodobý pronájem restauračního
zařízení Šolcovna v termínu od 23.10.2020 do 25.10.2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují krátkodobý pronájem restauračního zařízení Šolcovna
paní ….. ….. v termínu od 23.10.2020-25.10.2020.
7.2 Obec podá „Přihlášku pohledávky“ ve věci insolvence dlužníka Lenky
Peckové.
ZO vzali na vědomí.
7.3 ZO projednali rozdělení pozemku p.p.č. 3542/1 v k. ú. Hejtmánkovice,
za účelem Záměru obce Hejtmánkovice o změně majetku.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují rozdělení pozemku p.p.č. 3542/1 v k. ú.
Hejtmánkovice, za účelem Záměru obce Hejtmánkovice o změně majetku.
7.4 ZO projednali odpuštění nájemného paní ….. …… za prostory sloužící
k poskytování služeb – kadeřnictví pro období vyhlášení mimořádných
opatření z důvodu šíření onemocnění COVID-19.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují odpuštění nájemného paní ….. …… za prostory sloužící
k poskytování služeb – kadeřnictví pro období vyhlášení mimořádných
opatření z důvodu šíření onemocnění COVID-19.
7.5 ZO projednali žádost paní ….. …… o zánik věcného práva předkupního
k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro obec a kat. území

Hejtmánkovice na pozemek p.p.č. 3081 trvalý travní porost o výměře 1330
m2 .
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zánik věcného práva předkupního k nemovitosti
zapsané v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Hejtmánkovice na
pozemek p.p.č. 3081 trvalý travní porost o výměře 1330 m2 vůči paní ……
…….
7.6 ZO projednali žádost manželů ……. o zánik věcného práva předkupního
k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro obec a kat. území
Hejtmánkovice na pozemek p.p.č. 3079 trvalý travní porost o výměře 1490
m2 .
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zánik věcného práva předkupního k nemovitosti
zapsané v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Hejtmánkovice na
pozemek p.p.č. 3079 trvalý travní porost o výměře 1490 m2 vůči SJM …..
……, …… …...
7.7 Účetní obce informovala ZO o povinnosti vyplývající ze Smlouvy o
nájmu a provozování kanalizací mezi obcí Hejtmánkovice a VaK Náchod, a.
s.. Vlastník je dle této smlouvy povinen zajistit tvorbu zdrojů k zajištění
obnovy infrastrukturního majetku, a to od doby zahájení realizace projektu
tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost.
ZO projednali tvorbu a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního
majetku – veřejné kanalizace. Fond bude tvořen roční částkou obdrženou
od VaK Náchod, a. s. za nájemné.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují tvorbu a čerpání prostředků na obnovu
infrastrukturního majetku – veřejné kanalizace vyplývající ze Smlouvy o
nájmu a provozování kanalizací mezi obcí Hejtmánkovice a VaK Náchod, a.
s..

7.8 Obec požádala poskytovatele úvěrů KB a.s. o odklad splátek s ohledem
na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu korona viru.
Úvěry jsou poskytovány pro projekt PFKC Hejtmánkovice a Veřejná
kanalizace Hejtmánkovice.
Peněžní ústav obci vyhověl a odložil splátky k 20.9.2020.
ZO vzali na vědomí.
7.9 Obec požádala poskytovatele půjčky Státní fond životního prostředí ČR
o odklad splátek s ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona viru.
Půjčka je poskytnuta pro projekt Veřejná kanalizace Hejtmánkovice.
SFŽP nám vyhověl a tato skutečnost bude ujednána v dodatku ke smlouvě
v souladu se zákonem č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti
splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Dodatek bude následně
zaslán včetně aktualizovaného splátkového kalendáře, který bude
reflektovat zvýhodněný úrok.
ZO vzali na vědomí.
8 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
9 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO
v 18.00 hodin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HEJTMÁNKOVICE
Hejtmánkovice 203, Broumov 550 01
ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
BUDE PROBÍHAT OD 2. 5. DO 16. 5. 2020.
Vyzvedávání žádostí:

•

Webové stránky školy: www.hejtmankovice.cz/materska-skola

• Osobně v MŠ (po domluvení termínu)
Přijímání žádostí:
•

Elektronicky na adrese: ms.hejtmankovice@seznam.cz

•

Poštou na adrese: Mateřská škola, Hejtmánkovice, Hejtmánkovice
203, 550 01

•

Osobně v budově MŠ (po domluvě)

•

Datovou schránkou na adrese: 8yguwkc

Zákonní zástupci při zápisu doloží, zašlou:
•

Žádost o přijetí dítěte do MŠ s podpisem

•

Kopii občanského průkazu zákonného zástupce

•

Kopii rodného listu dítěte

•

Prohlášení, že je dítě řádně očkováno (netýká se dětí, které do 31.8.
dosáhnou pěti let věku a mají tedy předškolní vzdělávání povinné)

•

Kopii očkovacího průkazu

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro
doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy
porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má
mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této
informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí
zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od
něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
ms.hejtmankovice@seznam.cz
491 523 769

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HEJTMÁNKOVICE
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 203 stanoví kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v MŠ v případech, kdy počet žádostí bude vyšší než počet volných míst v
mateřské škole.
1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 (do 31. 8.
2020) dosáhnou nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem
v Hejtmánkovicích podle věku od nejstaršího po nejmladší.
2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole již vzdělává a ve
školním roce 2020/2021 se bude dále vzdělávat podle věku od
nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, s trvalým pobytem v obci Hejtmánkovice podle věku od
nejstaršího po nejmladší.

4. Děti z jiných obcí dle věku dítěte od nejstaršího po nejmladší.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy.
Dítě může být přijato i v průběhu školního roku nebude-li naplněna
kapacita mateřské školy.
Na přijetí dítěte do mateřské školy nemá vliv datum podání žádosti.
Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30
dnů ode dne ukončení zápisu na webových stránkách školy.

Mgr. S. Tremčinská, ředitelka školy

POZDRAV ZE ŠKOLKY
Takhle jsme si ve školce užívali v měsíci březnu. Dozvěděli jsme se něco
o životě motýlků, pili jsme nektar z kytiček a nádherně jsme se
zakuklili.
Na „Zvířátkový karneval“ se ve školce sešla pestrá směsice zvířátek
s nádhernými maskami.
A také k nám dorazila návštěva s úžasnými opeřenými kamarády.
Povídání bylo moc zajímavé, při setkání jsme projevili i notný kus
odvahy a celé dopoledne bylo fantastickým zážitkem.
Na opětovné shledání se už moc těšíme😊

Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice – sál s podiem.


Obec Hejtmánkovice nabízí krajiny, cena 140 Kč / prm.

Kontakt: 491 523 770

