JUBILANTI
Bogach Lyubava
Bogach Petro
Kučerová Jana
Herzán Václav

Kindlová Zdeňka
Hajpišlová Jindra
Maršalka Jaroslav

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

PODĚKOVÁNÍ
Vážené zastupitelstvo, chtěl bych Vám poděkovat za milou návštěvu,
gratulaci a dárkový balíček k mým narozeninám.
Josef Schovánek
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a gratulaci k narozeninám a
aktivistkám za příjemnou a milou návštěvu.
Eva Šafářová

Vážení občané,
kominík pan Pavel Voborník bude ve dnech
17., 18. a 19. července v Hejtmánkovicích,
budete-li mít zájem o kominické služby přihlaste
se telefonicky na OÚ : 491 523 770.
(kontakt na pana Voborníka: 739 351 240,
www.kominictvi-vobornik.cz).

Provoz školní jídelny a mateřské školy v období letních prázdnin

Školní jídelna dovolená: 20. 7. –14. 8. 2020
Mateřská škola dovolená: 20. 7. – 14. 8. 2020

POZDRAV ZE ŠKOLKY
Letošní školní rok byl ovlivněn událostmi, které zasáhly různou měrou úplně
každého. V důsledku mimořádných opatření v souvislosti onemocněním
COVID-19 probíhal závěr školního roku ve všech školách zcela odlišně oproti
letům minulým. Následná rozvolňování opatření se školských zařízení
netýkala, takže i naše školka musela své naplánované akce zrušit či
přesunout na jiné termíny, a tradiční akce probíhaly bez přítomnosti rodičů
a známých. Naše průběžná školní hra, letos s Veverkou Terkou, byla oproti
zvyklostem prodloužena až do začátku prázdnin naší školky, kdy nás čeká
malování celé budovy.Jak se nám ve školce dařilo uplynulých dnech se
můžete podívat dále.

„Dětský den a první zahřívací disciplína“

„Vypuštěné akvárium - první pomoc pro rybičky na suchu“

„Chobochmat a procvičení mozkových závitů“

„Setkání s rojem sršní“

„Žabkoskok - porovnání dovedností s našimi žabími kamarádkami“

„Záchrana velryb – práce pro opravdové odborníky „
A společná na závěr.

Zdraví Vás tým pořadatelů sportovního kroužku SPORŤÁSEK
Od půlky června se pravidelně scházíme každý čtvrtek na místním
hřišti v Hejtmánkovicích, kam v hojném počtu dochází 16–30
SPORŤÁSKŮ, ve věku od 2 do 14 let bez ohledu na počasí. Hrajeme
spousty her a rozvíjíme pohybové dovednosti dětí.
Ve čtvrtek 2.7. byl poslední SPORŤÁSEK, poté bude kroužek
přerušen prázdninami a opět se setkáme v září, o přesném termínu
Vás budeme informovat.
Dětem přejeme hezké prázdniny a doufáme, že minimálně ve
stejném počtu se budeme dále scházet i po prázdninách.
Za tým pořadatelů předseda TJ Sokol M. Harasevič

datum

den

čas

Rozpis krajské soutěže
PODZIM 2020

15.8.

SO

17:00

HEJTMÁNKOVICE

NOVÝ HRADEC

23.8.

NE

17:00

PŘEPYCHY

HEJTMÁNKOVICE

29.8.

SO

17:00

HEJTMÁNKOVICE

MALŠOVICE

5.9.

SO

17:00

TŘEBEŠ

HEJTMÁNKOVICE

12.9.

SO

16:30

HEJTMÁNKOVICE

JAVORNICE

19.9.

SO

16:00

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

HEJTMÁNKOVICE

26.9.

SO

15:30

PŘEDMĚŘICE

HEJTMÁNKOVICE

3.10.

SO

15:00

HEJTMÁNKOVICE

LÍPA NAD ORLICÍ

10.10.

SO

15:00

KOSIČKY

HEJTMÁNKOVICE

17.10.

SO

14:30

HEJTMÁNKOVICE

SLAVIA HRADEC
KRÁLOVÉ B

24.10.

SO

14:30

VAMBERK

HEJTMÁNKOVICE

31.10.

SO

14:00

HEJTMÁNKOVICE

MEZIMĚSTÍ

7.11.

SO

14:00

OPOČNO

HEJTMÁNKOVICE

TJ SOKOL Hejtmánkovice Vás zve
na Pohár hejtmana mužů – předkolo
Kdy: 1.8.2020
Od: 17.00 hodin
Hosté: TJ Slovan Broumov

TISKOVÁ ZPRÁVA
Hradec Králové, 22. 6. 2020

Změny provozní doby odběrových míst na Covid-19
v Nemocnicích Královéhradeckého kraje
Vzhledem ke klesajícímu zájmu o vyšetření na Covid-19 upravily
nemocnice Královéhradeckého kraje provozní dobu odběrových míst.
Indikovaní pacienti, či zájemci o odběr ze strany samoplátců mají stále
k dispozici tři odběrová místa ve stanech umístěných v areálech nemocnic
v Náchodě, Trutnově a Jičíně, čas odběrů se ale zkracuje na všech místech
na hodinu denně.
Stěry na Covid-19 se na všech třech místech provádějí po telefonickém
objednání a pozvání pacienta na konkrétní čas. Oblastní nemocnice Jičín
provádí odběry ve stanu každý všední den mezi 8 a 9 hodinou, v Oblastní
nemocnici Náchod je stan v provozu mezi 9 a 10 hodinou a v Oblastní
nemocnici Trutnov se mohou lidé nechat vyšetřit od 10 do 11 hodin.
Objednat se lidé mohou kdykoliv v běžné pracovní době. V naléhavých
případech jsou odběry prováděny také v chirurgické ambulanci Městské
nemocnice Dvůr Králové nad Labem a v interní ambulanci Nemocnice
Rychnov nad Kněžnou.
„Postupné omezování provozní doby odběrových stanů nám umožňuje
uvolnit personál, který nutně potřebujeme na odděleních v režimu běžného
provozu našich nemocnic. Pokud by znovu vyvstala potřeba navýšit kapacity
odběrů, jsme schopni zareagovat v řádu hodin či dní,“ řekl k omezení
odběrových míst Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.
Odebrané vzorky ze všech tří odběrných míst zpracovávají mikrobiologické
laboratoře v trutnovské a náchodské nemocnici. Ty už k dnešnímu dni

vyšetřily téměř 12000 vzorků na Covid-19. Konkrétně Mikrobiologická
laboratoř v trutnovské nemocnici zpracovala bezmála 7000 vzorků a
Mikrobiologická a imunologická laboratoř v náchodské nemocnici 4700
vzorků.) V uplynulém týdnu bylo na odběrových místech v náchodské,
jičínské a trutnovské nemocnici odebráno 156 vzorků.
První odběrový stan se otevřel 23. 3. v Oblastní nemocnici Trutnov, 31. 3.
pak v náchodské a rychnovské nemocnici. Od 6. 4. byly v provozu odběrové
stany ve všech nemocnicích Královéhradeckého kraje.
Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického
holdingu KHK
T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.05/20/Z05
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

29.6.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.00 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana, Lanta Libor, Remeš Miroslav,
Harasevič Miroslav, Sluka Vlastimil, Bc.
Jirmanová Radka, Šrejberová Šárka

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
Schovánek Josef, Šulc Vít
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.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
Projednání zápisu ZO č.04/20/Z04 ze dne 25.5.2020.
Schválení Závěrečného účtu obce Hejtmánkovice za rok 2019.
Schválení Účetní závěrky obce Hejtmánkovice za rok 2019.
Schválení Účetní závěrky MŠ Hejtmánkovice za rok 2019.
Schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení MŠ
Hejtmánkovice za rok 2019.
8. Různé.
9. Diskuze.
10. 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. 04/20/Z04 ze dne 25.5.2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 04/20/Z04 ze dne 25.5.2020.
4 ZO projednali schválení Závěrečného účtu obce Hejtmánkovice za rok 2019
(viz www.hejtmankovice.cz - úřední deska).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za
rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením bez výhrad.
5 ZO projednali schválení Účetní závěrky obce Hejtmánkovice za rok 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Účetní závěrku Obce Hejtmánkovice za rok 2019.
Projednání účetní závěrky se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.

6 ZO projednali Schválení Účetní závěrky MŠ Hejtmánkovice za rok 2019.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Účetní závěrku MŠ Hejtmánkovice za rok 2019.
7 ZO projednali žádost MŠ Hejtmánkovice o schválení zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 53 641 Kč za rok 2019 a jeho rozdělení podle ustanovení
§30 a §32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
7.1 návrh č.1 ZO:
Vrátit zřizovateli 100 % zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 53 641 Kč
za rok 2019.
PRO: 1
PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy zamítají, aby příspěvková organizace MŠ Hejtmánkovice vracela
zřizovateli, tj. obci Hejtmánkovice 100 % zlepšeného výsledku hospodaření
ve výši 53 641 Kč za rok 2019.
7.2 návrh č.2 ZO:
Vrátit zřizovateli 50 % zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 26 820,84 Kč
za rok 2019, (MŠ žádá o vložení do fondu rezervního). ZO navrhují 50 %
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 26 820,84 Kč za rok 2019 vložit do
fondu odměn (z fondu odměn se přednostně hradí případné překročení
prostředků na platy) MŠ Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují vrátit obci Hejtmánkovice – zřizovateli 50 % zlepšeného
výsledku hospodaření ve výši 26 820,84 Kč za rok 2019, (MŠ žádala o vložení
od fondu rezervního). ZO 8 hlasy schvalují 50 % zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 26 820,84 Kč za rok 2019 vložit do fondu odměn MŠ
Hejtmánkovice (z fondu odměn se přednostně hradí případné překročení
prostředků na platy).
8 Různé
8.1 Zastupitelé z důvodu, že nebylo v zápise úplně a podrobně
zaznamenáno, revokují Usnesení č. 11/19/Z11, ze dne 16.12.2019 s tím, že

jeho znění se doplňuje o následující: Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice dále
stanovuje jako závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci MŠ
Hejtmánkovice výši provozního příspěvku na činnost hlavní v částce 338 000
Kč a provozního příspěvku na doplňkovou hospodářskou činnost (částka
zahrnuje způsob dotování obědů pro občany a důchodce obce) v částce 252
000 Kč s tím, že u obou částí příspěvku je organizace povinna jeho
nespotřebovanou část vrátit zpět do rozpočtu zřizovatele.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy, revokují Usnesení č. 11/19/Z11, ze dne 16.12.2019 s tím, že jeho
znění se doplňuje o následující: Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice dále
stanovuje jako závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci MŠ
Hejtmánkovice výši provozního příspěvku na činnost hlavní v částce 338 000
Kč a provozního příspěvku na doplňkovou hospodářskou činnost (částka
zahrnuje způsob dotování obědů pro občany a důchodce obce) v částce
252 000 Kč s tím, že u obou částí příspěvku je organizace povinna jeho
nespotřebovanou část vrátit zpět do rozpočtu zřizovatele.
8.2 ZO projednali přijetí dotace na akci „Výsadby ve vybraných lokalitách
extravilánu
obce
Hejtmánkovice“,
číslo
projektu:
CZ.054.27/0.0/17_088/0010983, dotaci poskytuje Ministerstvo životního
prostřední, program: Operační program životního prostředí 2014-2020. Výše
poskytnuté dotace 675 845,36 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují přijetí dotace ve výši 675 845,36 Kč na akci „Výsadby ve
vybraných lokalitách extravilánu obce Hejtmánkovice“, číslo projektu:
CZ.054.27/0.0/17_088/0010983. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo
životního prostřední, program: Operační program životního prostředí 20142020.
8.3 ZO byli seznámeni s doporučením hodnotící komise o výběru dodavatele
veřejné zakázky „Výsadby ve vybraných lokalitách extravilánu obce
Hejtmánkovice“, výběrového řízení se zúčastnil 1 uchazeč.
Pavel Haupt, Letohrad
bez DPH

572 379, 81 Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat zhotovení veřejné zakázky uchazeči
Pavel Haupt, Letohrad, nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují, že zhotovitelem veřejné zakázky „Výsadby ve vybraných
lokalitách extravilánu obce Hejtmánkovice“, se stává uchazeč Pavel Haupt,
Letohrad s cenovou nabídkou 572 379,81 Kč bez DPH. ZO pověřují starostu
podepsáním Smlouvy o dílo.
8.4 ZO projednali nové Rozšířené zadání Změny č. 1 Územního plánu
Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozšířené zadání Změny č. 1 Územního plánu
Hejtmánkovice dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona.
8.5 ZO projednali návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu
Hejtmánkovice za období (07/2016-07/2020).
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu
Hejtmánkovice za období (07/2016-07/2020) v rámci projednání dle § 6 odst.
5 písm. e) stavebního zákona.
8.6 ZO projednali Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/17, předmětem
dodatku je navýšení ceny o dílo. Původní cena o dílo 179 080 Kč vč. DPH se
navyšuje o 20 570 Kč včetně DPH. Firma Surpmo, a.s., Praha zpracovává
nové Rozšířené zadání Změny č. 1 Územního plánu Hejtmánkovice. ZO
pověřují starostu podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/17.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/17, předmětem
dodatku je navýšení ceny o dílo. Firma Surpmo, a.s., Praha zpracovává nové
Rozšířené zadání Změny č. 1 Územního plánu Hejtmánkovice. ZO pověřují
starostu podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/17.
8.7 ZO projednali žádost organizace Hospic Anežky České, Červený Kostelec
o finanční příspěvek na náklady lůžkové části a domácí hospicové péče. ZO
navrhují 5000 Kč.

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují poskytnutí finanční příspěvku 5000 Kč organizaci Hospic
Anežky České na náklady lůžkové části a domácí hospicové péče.
8.8 ZO projednali vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 3542/6, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 1 401 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
(Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 3542/1).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3542/6, druh pozemku: trvalý travní
porost o výměře 1401 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny bude
rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 3542/6“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání Záměru o změně majetku – prodeji pozemku
p.p.č. 3542/6, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1 401 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. (Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 3542/1).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3542/6, druh pozemku: trvalý travní porost
o výměře 1401 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny bude
rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00 hodin
na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 3542/6“.
Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.

8.9 ZO projednali vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 3542/5, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 1 398 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
(Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 3542/1).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3542/5, druh pozemku: trvalý travní
porost o výměře 1 398 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny
bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka
bude označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 3542/5“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00
hodin.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání Záměru o změně majetku – prodeji pozemku
p.p.č. 3542/5, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1 398 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice. (Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 3542/1).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3542/5, druh pozemku: trvalý travní
porost o výměře 1 398 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 175,- Kč/m2.
o Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce, dojde-li k rovnosti ceny bude
rozhodovat datum a čas podání nabídky.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 3542/5“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
8.10 ZO projednali vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 1461/7, druh
pozemku zahrada o výměře 584 m2 v k.ú. Hejtmánkovice. (Pozemek vznikl
rozdělením pozemku p.p.č. 1461/4).
Podmínky záměru prodeje:

o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1461/7, druh pozemku: zahrada o
výměře 584 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 10,- Kč/m2.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka
bude označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 1461/7“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00
hodin.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 1461/7, druh
pozemku zahrada o výměře 584 m2 v k.ú. Hejtmánkovice. (Pozemek vznikl
rozdělením pozemku p.p.č. 1461/4).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1461/7, druh pozemku: zahrada o
výměře 584 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 10,- Kč/m2.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 1461/7“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
8.11 ZO projednali vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 1461/5, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 473 m2 v k.ú. Hejtmánkovice. (Pozemek
vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 1461/1).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1461/5, druh pozemku: ostatní plocha
o výměře 473 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 10,- Kč/m2.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka
bude označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 1461/5“.

o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00
hodin.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují vypsání záměru prodeje pozemku p.p.č. 1461/5, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 473 m2 v k.ú. Hejtmánkovice. (Pozemek
vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 1461/1).
Podmínky záměru prodeje:
o Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1461/5, druh pozemku: ostatní plocha o
výměře 473 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.
o Minimální cena podání 10,- Kč/m2.
o Zájemce o pozemek doručí cenovou nabídku do 27.7.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena: „NEOTVÍRAT pozemek p.p.č. 1461/5“.
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 27. července 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
8.12 ZO projednali podání žádosti a současně úplatný převod pozemku p.p.č.
1453/7, druh pozemku: ostatní plocha, výměra 945 m2, vlastník ČR, Státní
pozemkový úřad, Praha, k.ú. Hejtmánkovice, dle § 10 odst. 5 zákona č.
503/2012 Sb.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují podání žádosti dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb.,
o SPÚ a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
o úplatný převod pozemku p.p.č. 1453/7, druh pozemku: ostatní plocha,
výměra 945 m2 v k.ú. Hejtmánkovice, jehož vlastníkem je ČR, Státní
pozemkový úřad, Praha.
9 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
10 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18.00
hodin.

ČTVRTEK 30. 7. 2020 OD 19:30
PENZION JÍZDÁRNA
HEJTMÁNKOVICE
Cimbálová muzika Milana Broučka
Piknikový festivalový večer v doprovodu netradiční
cimbálové kapely z Plzně bude příjemným strávením letního
podvečera v unikátní broumovské krajině. Cimbálovka hraje
nejen tradiční repertoár určený pro tuto formaci, ale i
úpravy rockových kapel jako Metallica nebo Pink Floyd.
Večer se uskuteční na kopečku nad penzionem Jízdárna
Hejtmánkovice. Vlastní deky a dobrou náladu s sebou!
Místo: Penzion Jízdárna Hejtmánkovice

