JUBILANTI
Sokol Antonín
Malá Miloslava
Valter Jiří

Brandová Anna
Netík Jiří

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji obecnímu úřadu za dárkový balíček a děvčatům za milou návštěvu u
příležitosti mých narozenin.
Netíková Iva
Děkuji obecnímu úřadu za pěkný dárkový balíček a blahopřání
k narozeninám.
Králíčková Anna
Děkuji OÚ za blahopřání a narozeninový balíček.

Hurdálek Gerhart

Děkuji OÚ za gratulaci, dárkový balíček a milou návštěvu.
Prokeš Václav
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a pěkný dárek k narozeninám.
Klicnar Miloslav
Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání a dárkový balíček k narozeninám.
Brandová Anna

Dne 30. října 2020
nás ve věku nedožitých 93 let
navždy opustila
paní Hana

Michlová.

Čest její památce.

Dne 15. listopadu 2020
nás ve věku 74 let
navždy opustil
pan Josef

Hitschfel.

Čest jeho památce.

KALENDÁŘ 2021
Vážení občané,
oznamujeme Vám, že z finančních důvodů kalendář na
rok 2021

NEBUDE
Děkujeme za pochopení.

SVOZ JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Vážení občané,
společnost Marius Pedersen, a.s. v rámci svozu směsného
komunálního odpadu /1x14 dní/ sváží jedlý olej a tuk z
domácností.
Jedlý olej a tuk musí být připraven v ČIRÉ PET LAHVY a řádně
uzavřen. V den svozu položte PET LAHEV na víko nádoby
s komunálním odpadem.

PODZIMNÍ POZDRAV ZE ŠKOLKY :-)

Počasí se nám sice již trochu proměnilo, ale naše děti jen tak něco
nerozhází, a rozhodně se nezaleknou pár dešťových kapiček.
I tak se dá venku zažít spousta legrace.

Tento rok rozhodně nemá obvyklý průběh, proto tvoříme v našem
improvizovaném keramickém ateliéru přímo ve školce.
Naše podzimní obrázky s houbičkami

Jednoho dne nás na zahradě pozdravila tahle malá myška
a hnedle se zase schovala. Asi se běžela nachystat na zimu…

Tak jsme si z myšky vzali příklad a přichystali jsme na zimu naší školní
zahradu. Tušili jsme, že pod tím listím je někde chodníček :- )

Ahoj příště :- )

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE
č.08/20/Z08
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:

16.11.2020
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová Dana,
Remeš Miroslav, Harasevič Miroslav,
Šrejberová Šárka, Bc. Jirmanová Radka
Lanta Libor, Sluka Vlastimil

1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1.
Přivítání přítomných.
2.
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3.
Projednání zápisu ZO č. 07/20/Z07 ze dne 31.8.2020.
4.
Projednání Rozpočtového opatření č. 4 k 30.11.2020.
5.
Projednání Návrhu Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2021.
6.
Projednání Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu obce
Hejtmánkovice na rok 2022-2025.
7.
Projednání vymáhání pohledávky za vypravení pohřbu.
8.
Projednání Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích obce
Hejtmánkovice.
9.
Různé.
10.
Diskuse.
11.
Závěr.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují program jednání.

2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy paní Šárka Šrejberová a paní Dana
Leierová.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 Projednání zápisu č. 07/20/Z07 ze dne 31. 8. 2020.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují zápis č. 07/20/Z07 ze dne 31.8.2020.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 4 k 30.11.2020 viz příloha.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 4 k 30.11.2020 viz příloha.
5 ZO projednali Návrh Rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2021 viz příloha.
ZO vzali na vědomí.
6 ZO projednali Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce
Hejtmánkovice na rok 2022-2025 viz příloha.
ZO vzali na vědomí.
7 ZO projednali vymáhaní pohledávky za vypravení pohřbu zemřelého ….. ve
výši 13 428 Kč po dědici …... Na základě právní porady, není pro obec
Hejtmánkovice finančně efektivní uvedenou pohledávku vymáhat po dědici
zesnulého …….
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují, že obec Hejtmánkovice nebude vymáhat pohledávku ve
výši 13 428 Kč za vypravení pohřbu zemřelého ……. po dědici ……..
8 ZO projednali Obecně závaznou vyhlášku obce Hejtmánkovice o místním
poplatku z pobytu.
ZO navrhují sazbu 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku. Aktuální sazba dle platné vyhlášky činí 4 Kč za každé využité lůžko a
den.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schvalují „Obecně závaznou vyhlášku obce Hejtmánkovice č.
1/2020 o místním poplatku z pobytu“. ZO 7 hlasy schvalují sazbu poplatku,
která činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
9 Různé
9.1 ZO projednali žádost Městské knihovny Náchod o.p.s. o finanční dar na
nákup knih do výměnného fondu pro rok 2020. ZO navrhují 5000 Kč.
PRO: 6
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0
ZO 6 hlasy schvalují poskytnutí finančního daru 5 000 Kč Městské knihovně
Náchod o.p.s. na nákup knih do výměnného fondu pro rok 2020.
9.2 ZO projednali vypsání Záměru č. 10/2020 obce Hejtmánkovice o změně
majetku – pronájem bytu č. 001, byt 1. kategorie, o 2 pokojích, 1 kuchyni a
základním vybavením. Byt je v 2. podlaží bytového domu č.p. 210
v Hejtmánkovicích.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují vypsání Záměru č. 10/2020 obce Hejtmánkovice o změně
majetku – pronájem bytu č. 001, byt 1. kategorie, o 2 pokojích, 1 kuchyni a
základním vybavením. Byt je v 2. podlaží bytového domu č.p. 210
v Hejtmánkovicích.
9.3 ZO projednali vypsání Záměru č. 09/2020 obce Hejtmánkovice o změně
majetku – prodej pozemku p. p. č. 213/4 o výměře 239 m2, druh pozemku:
trvalý travní porost, k. ú. Hejtmánkovice.
Podmínky prodeje:
o Nejnižší cena podání 100 Kč / m2.
o Zájemce o nemovitost doručí cenovou nabídku do 14. 12. 2020 do
15.00 hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01,
obálka bude označena: „NEOTVÍRAT Pozemek p. p.č. 213/4“
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 14. 12. 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ZO 7 hlasy schvalují vypsání Záměru č. 09/2020 obce Hejtmánkovice o
změně majetku – prodej pozemku p. p. č. 213/4 o výměře 239 m2, druh
pozemku: trvalý travní porost, k. ú. Hejtmánkovice.
Podmínky prodeje:
o Nejnižší cena podání 100 Kč / m2.
o Zájemce o nemovitost doručí cenovou nabídku do 14. 12. 2020 do
15.00 hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01,
obálka bude označena: „NEOTVÍRAT Pozemek p. p.č. 213/4“
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 14. 12. 2020 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce Hejtmánkovice od 17.00 hodin .
9.4 ZO projednali „Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 103 065 60 na zajištění
svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci využitelných
složek TKO, včetně svozu a odstranění objemných a nebezpečných odpadů“.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy schvalují uzavření „Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 103 065 60 na
zajištění svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci
využitelných složek TKO, včetně svozu a odstranění objemných a
nebezpečných odpadů“ se společností Marius Pedersen a.s., Hradec Králové.
9.5 Zastupitelé z důvodu, že nebylo v zápise úplně a podrobně
zaznamenáno, revokují Usnesení č.5/20/Z05 ze dne 29.6.2020 s tím, že jeho
znění se doplňuje o následující: Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice nařizuje
příspěvkové organizaci MŠ Hejtmánkovice převedení zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 26 820,84 do rezervního fondu. Zřizovatel povoluje
převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 26 820,84 do investičního
fondu. Zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci odvod ZHV z investičního
fondu zřizovateli.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 7 hlasy revokují Usnesení č.5/20/Z05 ze dne 29.6.2020 s tím, že jeho
znění se doplňuje o následující: Zastupitelstvo obce Hejtmánkovice nařizuje
příspěvkové organizaci MŠ Hejtmánkovice převedení zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 26 820,84 do rezervního fondu. Zřizovatel povoluje
převod zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 26 820,84 do investičního

fondu. Zřizovatel ukládá příspěvkové organizaci odvod ZHV z investičního
fondu zřizovateli.
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.

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
První adventní neděli 29.11.2020
navštíví zástupci obce rodiny
s dětmi do 15 let. Děti dostanou malé
překvapení, které jim připravil Mikuláš
s andělem a čertem.

Obec Hejtmánkovice si Vás dovoluje pozvat k rybníku za
Šolcovnou, kde

v sobotu 5.12.2020 od 11.00 hodin bude probíhat

PRODEJ RYB
KAPR
TOLSTOLOBIK
AMUR

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
nacházíme se v nelehké době a vzhledem k tomu, že jsou nařízena určitá
omezení, nebudeme rozsvěcet vánoční stromeček za přítomnosti občanů a
neuskuteční se ani vánoční besídky pro děti a dospělé.
Dětem do 15 let bude na adventní neděli předáno sladké překvapení.
V sobotu 5. prosince se uskuteční výlov obecního rybníka bez podpory
občanů. Občané si budou moct ryby zakoupit na hrázi rybníka od 11.hodin
za dodržení platných nařízení.
V měsíci říjnu bylo v části obce nefunkční veřejné osvětlení, poruchu
způsobovaly přerostlé stromy a větve zasahující do vedení ze soukromých
pozemků. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní vysokozdvižné zařízení byla
objednána firma, která závadu odstranila. Tím, že nefungovalo veřejné
osvětlení nedocházelo k dobíjení akumulátoru veřejného rozhlasu. To bylo
příčinou, že při místním hlášení, že dojde k očkování psů část obce o tuto
informaci přišla, za co se občanům velice omlouváme.
Od pondělí 23.11. do 4.12. bude probíhat stěhování OÚ do nových prostor,
proto Vás žádáme o strpení z důvodu omezení provozu OÚ.
Akce dláždění dvora na Šolcovně byla dokončena, v jarních měsících bude
dvůr osázen zelení a doplněn lavičkami. Dvůr si můžete prohlédnout, ale ne,
jako jeden nejmenovaný občan, z naší obce. Byl tak nedočkavý a pohodlný,
že se svým vozidlem najel na čerstvě položenou dlažbu, kterou tím poničil.
Neměl tolik cti, aby přišel a přiznal se.
Závěrem nám všem přeji pevné zdraví.
starosta

