JUBILANTI
Hejzlarová Jana
Krátký Jaroslav
Vaněčková Božena
Brouček Jan

Holečková Alena
Marešová Ludmila
Baše Jan

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Formánek Zdeněk
Děkuji OÚ za dárkový balíček a gratulaci u příležitosti mých narozenin.
Hitschfel Milan
Děkujeme obecnímu úřadu za krásné dárkové balíčky a paní Suchomelové a
Leierové za úžasně strávené odpoledne.
manželé Herzánovi
Děkuji celému obecnímu zastupitelstvu a členkám kulturní komise za dárek
s gratulací a příjemné posezení u kávy k příležitosti mých narozenin.
Langrová Miluše
Děkuji za milou návštěvu Dáše Hurdálkové a Zdence Pavlíkové u příležitosti
mých narozenin a obecnímu úřadu děkuji za gratulaci a pěkný dárkový
balíček.
Švenka Jaroslav

POZDRAV ZE ŠKOLKY
V uplynulém školním roce vzhledem k mimořádným opatřením
v souvislosti s COVID-19 již proběhly jedny „prázdniny nanečisto“, proto
se u nás letní prázdniny chystaly ve zkrácené verzi, tedy přerušení
provozu školky na dobu 4 týdnů.
Na dobu přerušení provozu školky bylo naplánováno vymalování celé
budovy školky, čemuž předcházely nezbytné provozní přípravy.
V prostorách mateřské školy to kromě jiného znamenalo odstranit
nevyhovující, letité a notně opotřebované sololitové obložení. Podle
prozkoumání povrchu pod obložením na několika místech se nejprve
zdálo, že příprava na výmalbu bude spíše kosmetického
charakteru, ale …
Po sundání dalších kusů obložení na začátku prázdnin se ukázalo, že se
z původně zamýšleného malování stává spíše malá rekonstrukce.
S dalšími kusy obložení šel dolů i materiál pod ním, a nakonec bylo
nutné očistit plochy pod obložením až na cihlu. To opravdu nebyl
pohled, který by vzbuzoval veselí.
S nastalou situací šly ruku v ruce další náročné práce a opravy, a tudíž
dále narůstaly i finanční náklady. Jedny práce těsně navazovaly na
druhé, a protože si každý materiál žádá také svůj čas třeba jen na
proschnutí, zdálo se, že nám letošní zkrácené prázdniny snad ani na
dokončení nepostačí. Konečný úklid se odehrával ještě v posledních
víkendových hodinách před otevřením školky a drobné úpravy probíhaly
i v prvním týdnu po otevření. Na přípravách a úklidu se v průběhu či
v samotném závěru prázdnin podíleli zaměstnanci MŠ i ŠJ
Hejtmánkovice a při návštěvě školky nám při kosmetických úpravách
pomohly též ženy ze spolku Hejtmanky.
Všem děkujeme ☺.

TŘÍDA 20.7.2020

HERNA 20.7.2020 

TŘÍDA 14.8.2020

HERNA 14.8.2020 

Vážení rodiče, milí SPORŤÁSCI,
o slovo se opět hlásí sportovní kroužek s názvem

Začínáme ve čtvrtek 10.9.2020
od 16.30 hod. do 18.30 hod.
Sejdeme se na hřišti TJ Sokol Hejtmánkovice.
Věk dětí není omezen!
Poplatek 0 Kč, vše je v režii TJ Sokol.
S dětmi budeme rozvíjet pohybové dovednosti.
S sebou sportovní oblečení.
Pitný režim pro děti zajištěn, občerstvení pro rodiče zajištěno ve
sportovním areálu.
Těší se na vás TJ Sokol Hejtmánkovice.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení o době a místu konání voleb
Dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
1.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ se uskuteční:
v pátek dne 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.
Místem konání VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ je volební okrsek: 1
Volební místnost se nachází v 1. patře budovy Obecního úřadu
v Hejtmánkovicích v obřadní místnosti.
3. Voličem je občan ČR, který alespoň 3.10.2020 dosáhne věku 18 let. Volič
může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá
omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního práva.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Václav Harasevič
starosta

Vážení občané,
v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví (pod č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN
ze dne 24.08.2020), které má sloužit k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19, si Vás dovolujeme požádat,
abyste ode dne 1. září 2020 do odvolání nevstupovali do
budovy obecního úřadu v Hejtmánkovicích

bez

ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiných
prostředků, které brání šíření kapének.

Děkujeme za pochopení.

Václav Harasevič
starosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.07/20/Z07
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

31.8.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.45 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana,
Remeš Miroslav, Harasevič Miroslav, Sluka
Vlastimil, Šrejberová Šárka, Bc. Jirmanová
Radka, Lanta Libor

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. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3. Projednání zápisu ZO č.06/20/Z06 ze dne 27.7.2020.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 3 k 31.8.2020.
5. Projednání prodeje pozemku p.č. st. 85, p.č. 171/1, garáže na st.parcele
č. 85 v k.ú. Hejtmánkovice.
6. Různé.
7. Diskuze.
8. Závěr.
PRO: 6
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. 06/20/Z06 ze dne 27.7.2020.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 06/20/Z06 ze dne 27.7.2020.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 3 k 31.8.2020. Viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 3 k 31.8.2020. Viz příloha.
5 ZO projednali prodej pozemku p.č. st. 85, p.č. 171/1, garáže na st.parcele
č. 85 v k.ú. Hejtmánkovice. OÚ Hejtmánkovice přijal 1 cenovou nabídku od
….. a ……., žadatelé o koupi za dané nemovitosti nabízejí 152 000 Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují prodej nemovitostí: pozemku p. č. st. 85 o výměře 530
m2, pozemku p. č. 171/1 o výměře 349 m2, garáže bez č.p./č.e. na st. parcele
č. 85 v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví …… a …….., bytem
, za celkovou kupní cenu 152 000 Kč s tím, že náklady na vklad práva do KN
uhradí kupující.
6 Různé
6.1 ZO projednali schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu
Hejtmánkovice za období (07/2016-07/2020) v souladu s ustanovením § 55
odst. 1, respektive § 47 odst. 5 stavebního zákona.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Zprávu o uplatňování Územního plánu Hejtmánkovice za
období (07/2016 - 07/2020) dle předlohy.
6.2 ZO byli seznámeni s výsledkem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Hejtmánkovice za období od 1.1.2020-20.8.2020. Při dílčím přezkoumání
hospodaření obce n e b y l y zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání
hospodaření územního celku za předchozí roky n e b y l y zjištěny chyby a
nedostatky. Dílčí přezkoumání provedly kontroloři Krajského úřadu KHK.
ZO vzali na vědomí.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 17.45
hodin.

