JUBILANTI
Novák Petr
Branda Emil
Švenka Jaroslav
Harasevič Václav

Hitschfel Milan
Formánek Zdeněk
Herzánová Hana
Langrová Miluše

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji p. Krátké a p. Remešové za milou návštěvu a dárek k narozeninám.
Jindra Hajpišlová

název projektu:
"Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice – dostavba"
registrační číslo projektu: 20RGI02-169
Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj poskytl dotaci ve výši 3 500 000 Kč, účelem dotace je
vznik adekvátních prostor pro fungování komunitního centra – stavební
práce.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.06/20/Z06
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

27.7.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.07 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana,
Remeš Miroslav, Harasevič Miroslav, Sluka
Vlastimil
Šrejberová Šárka, Bc. Jirmanová Radka,
Lanta Libor
Josef Schovánek, Vít Šulc, Daniel Kulhánek,
Zdeňka Franze, Miluše Langrová, Václav
Marek

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 6 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3. Projednání zápisu ZO č.05/20/Z05 ze dne 29.6.2020.
4. Projednání prodeje pozemků.
5. Projednání Záměru č. 07/2020 obce Hejtmánkovice.
6. Různé.
7. Diskuze.
8. Závěr.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vlastimil Sluka a pan Miroslav
Harasevič.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 6 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 05/20/Z05 ze dne 29.6.2020.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují zápis č. 05/20/Z05 ze dne 29.6.2020.
4 ZO projednali cenové nabídky na pozemky:
4.1 Pozemek p.p.č. 1461/5, výměra 473 m2 v k.ú. Hejtmánkovice,
doručena 1 cenová nabídka. Vlastníci bytového domu Hejtmánkovice č.p.
252 nabízejí 10 Kč / m2.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují prodej části pozemku p.p.č. 1461/1 (dle GP č. 650125/2020 ze dne 26.6.2020 se jedná o pozemek p.p.č. 1461/5 o výměře 473
m2) v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví vlastníků bytového
domu č.p. 252, za sjednanou cenu 10 Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 4730
Kč, s tím že náklady na vklad do KN uhradí kupující.
4.2 Pozemek p.p.č. 1461/7, výměra 584 m2 v k.ú. Hejtmánkovice,
doručena 1 cenová nabídka. Paní ….., pan …… nabízejí 15 Kč / m2.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují prodej části pozemku p.p.č. 1461/ (dle GP č. 650125/2020 ze dne 26.6.2020 se jedná o pozemek p.p.č. 1461/7 o výměře 584
m2) v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ….. a ……, bytem
….., 550 01 Broumov, za sjednanou cenu 15 Kč / m2, tj. za celkovou kupní
cenu 8760 Kč, s tím že náklady na vklad do KN uhradí kupující.
4.3 Pozemek p.p.č. 3542/6, výměra 1401 m2 v k.ú. Hejtmánkovice,
doručena 1 cenová nabídka. Pan….. nabízí 231 Kč / m2.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují prodej části pozemku p.p.č. 3542/1/ (dle GP č. 649124/2020 ze dne 26.6.2020 se jedná o pozemek p.p.č. 3542/6 o výměře 1401
m2) v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ….., bytem ……, 550
01 Broumov, za sjednanou cenu 231 Kč / m2, tj. za celkovou kupní cenu 323
631 Kč, s tím že náklady na vklad do KN uhradí kupující.

4.4 Pozemek p.p.č. 3542/5, výměra 1398 m2 v k.ú. Hejtmánkovice,
doručeny 2 cenové nabídky.
1.nabídka
….. , Broumov
195 Kč / m2
2.nabídka
……. , Praha
229 Kč / m2
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují prodej části pozemku p.p.č. 3542/1(dle GP č. 649124/2020 ze dne 26.6.2020 se jedná o pozemek p.p.č. 3542/5 o výměře 1398
m2) v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ……, bytem ……..,
190 00 Praha-Libeň, za sjednanou cenu 229 Kč / m2, tj. za celkovou kupní
cenu 320 142 Kč, s tím že náklady na vklad do KN uhradí kupující.
5 ZO projednali Záměr č. 07/2020 obce Hejtmánkovice o pronájmu bytu II.
kategorie, byt č. 5 v č.p. 210 v Hejtmánkovicích.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují Záměr č. 07/2020 obce Hejtmánkovice o pronájmu bytu
II. kategorie, byt č. 5 v č.p. 210 v Hejtmánkovicích.
6 Různé
6.1 ZO projednali žádost paní …… o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5
v č.p. 210 v Hejtmánkovicích.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují pronájem bytu č. 5 v č.p. 210 v Hejtmánkovicích paní ……
na dobu určitou.
6.2 ZO projednali žádost organizace Za poklady Broumovska o.p.s. o
poskytnutí peněžitého daru, ZO navrhují 10 000 Kč. Dar bude použit na
uhrazení části nákladů spojených s hudebním festivalem.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují poskytnutí peněžitého daru 10 000 Kč organizaci Za
poklady Broumovska o.p.s. na uhrazení části nákladů spojených s hudebním
festivalem.

6.3 ZO projednali vypsání záměru prodeje nemovitého majetku:
Garáže bez č.p. / č.e. na st. parcele č. 85,
pozemku p.č. st. 85 o výměře 530 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
pozemku p.č. 171/1 o výměře 349 m2, druh pozemku: zahrada.
Podmínky záměru prodeje:
Uvedené nemovitosti jsou prodávány jako celek, nejnižší cena podání
151 340 Kč.
Zájemce o nemovitosti doručí cenovou nabídku do 31.8.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena:
„NEOTVÍRAT“ Garáž na st.parcele č. 85, Pozemek p.č. st. 85, Pozemek p.č.
171/1“
Otevření obálek se uskuteční v pondělí 31. srpna 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
ZO 9 hlasy schvalují vypsání záměru prodeje nemovitého majetku:
Garáže bez č.p. / č.e. na st. parcele č. 85,
pozemku p.č. st. 85 o výměře 530 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
pozemku p.č. 171/1 o výměře 349 m2, druh pozemku: zahrada.
Podmínky záměru prodeje:
Uvedené nemovitosti jsou prodávány jako celek, nejnižší cena podání
151 340 Kč.
Zájemce o nemovitosti doručí cenovou nabídku do 31.8.2020 do 15.00
hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01, obálka bude
označena:
„NEOTVÍRAT“ Garáž na st.parcele č. 85, Pozemek p.č. st. 85, Pozemek p.č.
171/1“
Otevření obálek se uskuteční v pondělí 31. srpna 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
6.4 ZO byli seznámeni s doporučením hodnotící komise o výběru dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení budovy Polyfunkčního centra

Hejtmánkovice“. Obec vyzvala 4 nábytkové společnosti, výběrového řízení
se zúčastnili a cenové nabídky doručili 2 uchazeči.
1.nabídka
Nábytek Penta, s.r.o., Trutnov
261 140 Kč bez DPH
2. nabídka
Truhlářství Brož-Popovič, s.r.o., Praha
307 858 Kč bez DPH
Hodnotící komise doporučuje zadat zhotovení veřejné zakázky uchazeči
Nábytek Penta, s.r.o., Trutnov, nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují, že zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu
„Vybavení budovy Polyfunkčního centra Hejtmánkovice“ se stává uchazeč
Nábytek Penta, s.r.o., Trutnov s cenovou nabídkou 261 140 Kč bez DPH. ZO
pověřují starostu podepsáním Smlouvy o dílo.
6.5 Starosta seznámil ZO o závažném poškození zdi na hospodářské budově
v areálu Šolcovny, situaci posoudil statik, následně byly provedeny zednické
práce v hodnotě 45 000 Kč.
ZO vzali na vědomí.
6.6 ZO projednali nákup nového koberce do MŠ Hejtmánkovice.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují nákup nového koberce do MŠ Hejtmánkovice.
17.40 hodin příchod Bc. Radka Jirmanová
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18.07
hodin.

POZDRAV ZE ŠKOLKY
Pozdrav ze školky v prázdninových dnech posílají nádherné veverky od
našich rodinných týmů. Ani v době letošní vynucené přestávky se rodinné
týmy nezalekly naší tradiční soutěžní výzvy a při květnovém návratu
s sebou děti přinesly tyto krásné výtvory.

„JAKPAK NÁM TO TU ROSTE?“

VÝPRAVA NA ŠKOLNÍ ZÁHONKY
K OBECNÍMU ÚŘADU

Při návštěvě děti zkontrolovaly rašící rostlinky, zbavily se plevele a něco jiného
také zasely. Nakonec si také společně zasadily již rozkvetlé kytičky, aby byly
záhonky barevnější o něco dříve.

Tradiční rozloučení se školáky se letos uskutečnilo i v zahradním areálu
školky, kdy se s odcházejícími školáky za Obec Hejtmánkovice přišel
rozloučit pan starosta Václav Harasevič.

Obec Hejtmánkovice a ostatní složky obce pořádají

