JUBILANTI
Feichtingerová Blanka
Hejzlarová Jana
Cejnar Václav
Vaněčková Božena
Bišková Renata

Flok Leopold
Marešová Ludmila
Mihalov Roman
Baše Jan

Blahopřejeme jubilantům naší obce a přejeme pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.

PODĚKOVÁNÍ
Velmi Vám děkuji za krásné blahopřání a dar k mým narozeninám.
Jiří Škop
Děkujeme Danušce a Božence za příjemné posezení u příležitosti našich
narozenin. Děkujeme za nádherné balíčky a gratulace.
Hana a Václav Herzánovi

Dne 18. 8. 2021
nás ve věku 81 let
navždy opustila
paní Miluše Pavlíková.
Čest její památce.
Dne 3. 9. 2021
nás ve věku nedožitých 91 let
navždy opustil
pan Antonín Sokol.
Čest jeho památce.

Trénujeme!
Je tu srpen a dozrál čas k tomu, abychom znovu mohli
trénovat s pejsky.
Po delší přestávce se Dobrá psí škola – Broumov vrací na
scénu a začínáme hromadné socializační kurzy.
U nás trénujeme s pejsky pomocí pozitivního posilování – za spolupráci s
námi dostávají odměny.
Se psy zacházíme s respektem. Netrestáme, nekřičíme na ně, neškubeme
za vodítko. Naším cílem je tvořit s nimi harmonický tým, abychom byli
spokojeni jak my, tak pejsci.
Kurz je obsahově upraven, přidali jsme nové cviky, zmenšili skupinky, aby
bylo více času na každou dvojici, nebo řešení individuálního problému. Co
se týče délky, je kurz stejný. Deset lekcí, které se konají zpravidla 1x týdně.
Trénujeme na stejném místě, v areálu
fotbalového hřiště. Tímto opět děkuji
panu starostovi Václavu Harasevičovi za
poskytnutí tohoto prostoru.
Kdo si chce přijít zacvičit, nebo klidně jen
podívat, jak se u nás trénuje (první lekce
pro nově příchozí zdarma!), kontaktujte
mne na čísle 603 289 260, nebo na
facebookové stránce Dobrá psí škola – Broumov.
Těším se na Vás.

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

pana

Voborníka:

739 351 240,

www.kominictvi-

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jistě jsme všichni rádi, že kovidová opatření se zmírňují a epidemie
ustoupila a my se navracíme do normálního života. Prázdniny utekly
jako voda a opět nastal čas školní docházky, doufejme, že pro školáky
bude tento školní rok lepší než předcházející.
Pomalu se navracíme do normálního rytmu života a postupně se začíná
probouzet kulturní život v obci. První kulturní postkovidová akce se
odehrála na křížku, kde v rámci programu Za poklady Broumovska
zahrála Cimbálová muzika pana Milana Broučka za doprovodu
zpěvačky paní Michaely Katrákové. Další akce nejen kulturní
následovaly: ***Fotbal, kde naši borci měří své síly v krajské soutěži 1.
B. třídy. *** Proběhly soutěže v požárním útoku „O pohár starosty“ a
„Bohoušův útok“. ***Dětský den a Sousedské posezení.
Jen škoda, že těchto akcí se tak málo účastníte. Další akce budou
následovat. Nejbližší akce se koná 18. 9. 2021 od 16.00 kdy konečně
můžeme uspořádat Den otevřených dveří v nové budově PFKC. O
dalších akcích Vás budeme včas informovat.
Dále bych Vás chtěl informovat o
stavu prováděných prací na
cestě okolo Šolcovny, cestě směr
Pasa a cestě směr jízdárna. Práce
probíhají dle harmonogramu a
dle slov stavbyvedoucího, pokud
nenastane problém (dlouho

trvající déšť) tak bychom mohli
za měsíc jezdit po nové
asfaltové cestě. Samozřejmě
nám tato stavba přináší
omezení (není možno odvážet
bio odpad na skládku), nějaký
čas to ještě musíme vydržet a
po zprovoznění si budeme moci
užívat novou cestu.
Co nás trápí.
Odpadové hospodářství. Na sběrná stanoviště byly umístěny nové
nádoby na kovový odpad. Jsou šedé barvy a je na nich nápis. Je
zarážející co do těchto nádob občané házejí. (plast, sklo,) Rovněž tak
do červené popelnice, která je určena, pro nádoby s použitým
potravinářským olejem. (plechovky od piva, plast a jiný komunální
odpad (bylo pořízeno několik fotografií, které tuto skutečnost
dokládají. Občané, kteří neřeší třídění odpadů nebo svým počínáním
vytříděný odpad znehodnocují si neuvědomují, že takto znehodnocený
vytříděný odpad se zařazuje do komunálního odpadu a ten se nám
započítává do průměrného výpočtu 200 kg odpadu/osobu. Jak jsem

v minulosti již psal, že pokud překročíme stanovený průměr 200 kg /
osobu
budou nám zvýšeny poplatky za odvoz a ukládání odpadu. Občané,
kteří takto ukládají odpad si myslí: „o nic nejde, však to zaplatíme
všichni“. Jak k tomu, ale přijdou občané, kteří poctivě třídí odpad!

Co se nám nepovedlo.
Nepovedlo se nám získat dotaci na komunikace k mateřské škole a
sousedním rodinným domům. Tímto neúspěchem se nenecháme
odradit a dále budeme hledat zdroje na financování této cesty.
Co se připravuje.
Je zpracováván projekt na dvě části chodníku od mateřské školy po
Hospůdku u BůnŮ a od autobusové zastávky po bývalý obchod. Další
projektová dokumentace se zpracovává na seniorský dům – bývalý
obecní úřad, kde vznikne 6 bytů.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krásné babí léto, dětem
příjemný školní rok a všem hodně zdraví a optimismu.
starosta

Zdraví Vás tým pořadatelů sportovního kroužku

SPORŤÁSEK
Od 16.9.2021 opět začínáme.
Pravidelně se budeme scházet každý čtvrtek od 16.30
do 17.30 hodin na místním hřišti v Hejtmánkovicích.
S sebou sportovní obuv a chuť si zasportovat.
Pro SPORŤÁSKY a doprovod bude občerstvení
zajištěno.
Za tým pořadatelů předseda TJ Sokol M. Harasevič
Telefon: 724 220 570

Dobrý den,
rád bych informoval o úspěších našeho mladého občana Tadeáše
Haraseviče v brokové sportovní střelbě na asfaltové holuby, který je
členem sportovního klubu Dukla Hradec Králové. Na této úrovni střílí
Tadeáš druhým rokem a v letošním roce se začal výrazně prosazovat
na stupních vítězů v kategorii dorostenců. Také si díky svým střeleckým
výsledkům vybojoval mezinárodní závod v Itálii ve městě Porpetto, kde
se v obrovské konkurenci kluci z ČR neztratili a skončili na 3. místě v
družstvech. Je hezké pozorovat rozvíjení našeho mladého talentu a
jeho úspěchy.
Trénuje se 1 – 2 x týdně na střelnici v Hradci Králové, kde se také konají
některé závody. Letos se ovšem nejvíce závodů konalo na střelnici v
Brně a mimo jiné i na střelnici v Sudicích, Písku a také v Plzni. V letošním
roce absolvoval Tadeáš zatím 6 závodů, kde se podvakrát umístil na
prvním a druhém místě, ale také obsadil třetí a čtvrté místo. Závodů se
účastní vždy 20-25 závodníků z celé
republiky. Obrovského úspěchu
dosáhl na mistrovství republiky v
Brně, kde se mu podařilo vybojovat
3. místo, což bylo mimochodem jistě
velkým zážitkem a motivací, jelikož
střílel vedle olympijského vítěze
Davida Kosteleckého.
Je skvělé vidět, jak kluk z naší malé
vesničky poráží borce z Brna, Plzně a
dalších velkých měst.
Jen tak dál ať se daří!
Miroslav Harasevič

III. kolo KZR Hradec Králové
Mistrovství ČR Brno

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.07/21/Z07
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

30.8.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 18.30 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana,Harasevič Miroslav, Bc. Jirmanová
Radka, Sluka Vlastimil, Lanta Libor,
Remeš Miroslav
Šrejberová Šárka

Omluveni členové ZO:
Neomluveni členové ZO:
Hosté:
1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hejtmánkovice bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce panem Václavem Harasevičem. Přítomno bylo 8 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Přivítání přítomných.
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
3. Projednání zápisu ZO č. 06/21/Z06 ze dne 28.6.2021.
4. Projednání Rozpočtové opatření č. 5 k 31.8.2021.
5. Projednání Záměru č. 11/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
6. Projednání Záměru č. 12/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
7. Projednání cenových nabídek dle Záměru č. 12/2021 obce Hejtmánkovice
o změně majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb.
8. Projednání Záměru č. 13/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb.
9. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti (Citron Group Elektro s. r.o., Radvanice).
10. Různé.

11. Diskuse.
12. Závěr.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují program jednání.
2 Volba ověřovatelů zápisu.
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženi paní Dana Leierová a pan Libor Lanta.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 ZO projednali zápis č. 06/21/Z06 ze dne 28.6.2021.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zápis č. 06/21/Z06 ze dne 28.6.2021.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 5 k 31.8.2021 viz příloha.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 5 k 31.8.2021 viz příloha.
5 ZO projednali schválení Záměru č. 11/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
pozemek p.p.č. 3456/2, druh pozemku TTP o výměře 375 m2. Pozemek vznikl
rozdělením pozemku p.p.č. 3456 druh pozemku: TTP, dle GP č. 661158/2021 ze dne 6.7.2021 v k.ú. Hejtmánkovice.
Podmínky prodeje:
o Minimální cena podání 10,- Kč /m2.
o Zájemce o nemovitost doručí cenovou nabídku do 30.8.2021 do
15.00 hodin na Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01.
o Nabídka bude označena: POZEMEK p.p.č. 3456/2, NEOTVÍRAT.
o Nabídky budou projednány 30.8.2021 na veřejném zasedání obce
Hejtmánkovice.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 11/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

Předmětem záměru prodeje je pozemek p.p.č. 3456/2, druh pozemku TTP o
výměře 375 m2. Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.p.č. 3456 druh
pozemku: TTP, dle GP č. 661-158/2021 ze dne 6.7.2021 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6 ZO projednali schválení Záměru č. 12 / 2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je
bytová jednotka č. 210/1 (způsob využití byt), vymezená podle zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen „Předmět prodeje“)“ .
Podmínky prodeje:
o Nejnižší cena podání 374 614,- Kč (cena je stanovena na základě
znaleckého posudku č. 1552/43/2020).
o Zájemce o nemovitosti doručí cenou nabídku do 30.8.2021 do 15.00
hodin na OÚ Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01.
o Obálka bude označena:
„NEOTVÍRAT, BYT č. 1 /210“
o Otevření obálek se uskuteční v pondělí 30.8.2021 na veřejném
zasedání ZO Hejtmánkovice, které se koná od 17.00 hodin.
o Zastupitelé obce Hejtmánkovice mají rozhodovací právo ve věci
prodeje nemovitého majetku.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 12/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb.

7 ZO projednali doručenou cenovou nabídku na bytovou jednotku č.210/1
úplné znění viz Záměr č. 12/2021 obce Hejtmánkovice. Zájemce pan Ing. …..
….. nabízí 375 000 Kč.
RO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej bytové jednotky č.210/1 podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec
Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616,
vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná
plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu
ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše
zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území
Hejtmánkovice, z vlastnictví obce do vlastnictví Ing. ….. ….., bytem ….., 550
01 Broumov, za celkovou kupní cenu 375 000 Kč.
8 ZO projednali Záměr č. 13/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle
§39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu je bytová
jednotka č. 001 v bytovém domě č.p. 64, v 1. patře, 2+kk, celková plocha
bytu 77,14 m2 .
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Záměr č. 13/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu je bytová
jednotka č. 001 v bytovém domě č.p. 64, v 1. patře, 2+kk, celková plocha
bytu 77,14 m2 .
9 ZO projednali Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti na realizovanou akci Hejtmánkovice – knn pro pozemek p.p.č.
639/3, kde bude uloženo nové zemní kabelové vedení.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti na realizovanou akci Hejtmánkovice – knn pro pozemek p.p.č.

639/3, kde bude uloženo nové zemní kabelové vedení. ZO pověřují starostu
uzavřením smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou
společností Citron Group Elektro, s.r.o.
10 Různé
10.1 ZO projednali odstoupení pana ….. ….. od uzavření kupní smlouvy na
bytovou jednotku č. 210/1.
ZO vzali na vědomí.
10.2 ZO projednali zrušení bodu č. 4, Usnesení č. 02/21/Z02 ze dne
22.2.2021.
Bod obsahuje: Záměr č. 1/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku dle §39,
zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru prodeje je „jednotka č. 210/1 (způsob
využití byt), vymezená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště
Náchod, pro obec Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č.
616, vymezená v budově bytového domu č. p. 210, stojící na parc. st. č. 220 v části
obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku p. č. st. 220 – zastavěná plocha a
nádvoří a k tomu náležející podíl na společných částech v rozsahu ideálních
520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st. 220 – zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p. 210, stojící na pozemku
parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro
obec Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 617 (dále jen
„Předmět prodeje“)“

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu č. 4, Usnesení č. 02/21/Z02 ze dne
22.2.2021.
10.3 ZO projednali zrušení bodu č. 9.1, Usnesení č. 02/21/Z02 ze dne
22.2.2021.
Bod obsahuje: Prodej bytové jednotky č.210/1 podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dosud zapsaná v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Hejtmánkovice a kat. území

Hejtmánkovice, na listu vlastnictví č. 616, vymezená v budově bytového domu č. p.
210, stojící na parc. st. č. 220 v části obce Hejtmánkovice, která je součástí pozemku
p. č. st. 220 – zastavěná plocha a nádvoří a k tomu náležející podíl na společných
částech v rozsahu ideálních 520/2723 na společných částech pozemku parc. č. st.
220 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří stavba bytového domu č. p.
210, stojící na pozemku parc. č. st. 220 v části obce Hejtmánkovice, vše zapsáno
v katastru nemovitostí pro obec Hejtmánkovice a kat. území Hejtmánkovice,
z vlastnictví obce do vlastnictví …… ….., bytem ……, 550 01 Broumov, za celkovou
kupní cenu 375 000 Kč.

PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují zrušení bodu č. 9.1, Usnesení č. 02/21/Z02 ze dne
22.2.2021.
10.4 ZO projednali cenovou nabídku na pozemek p.p.č. 3456/2, druh
pozemku TTP o výměře 375 m2. Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.p.č.
3456 druh pozemku: TTP, dle GP č. 661-158/2021 ze dne 6.7.2021 v k.ú.
Hejtmánkovice. Zájemce o koupi paní ….. ….. nabízí 10 Kč / m2 tj. celkem
3 750 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují prodej části pozemku p.p.č. 3456 (dle GP č. 661158/2021 ze dne 6.7.2021 se jedná o pozemek p.p.č. 3456/2 o výměře 375
m2 ) v k.ú. Hejtmánkovice z vlastnictví obce do vlastnictví ….. ….., bytem ……,
550 01 Broumov, za sjednanou kupní cenu 10 Kč / m2, tj. za celkovou kupní
cenu 3 750 Kč, s tím že náklady na vklad práva do KN uhradí kupující.
10.5 ZO projednali žádost pana …… ….. o prodloužení nájemní smlouvy na
byt č. 001 v bytovém domě č.p. 64, v 1. patře, 2+kk, celková plocha bytu
77,14 m2 . ZO navrhují pronájem na období jednoho roku, výše nájemného
zůstává beze změny.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují pronájem bytové jednotky č. 001 v bytovém domě č.p.
64, v 1. patře, 2+kk, celková plocha bytu 77,14 m2 panu …… …… na dobu
určitou s účinností od 1.8.2021 do 31.7.2022, výše nájemného zůstává beze
změny.

10.6 ZO projednali žádost pana …… ……. o rozdělení pozemku p.p.č. 3551,
druh pozemku TTP o výměře 35 844 m2, k.ú. Hejtmánkovice za účelem
odkoupení části pozemku.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 8 hlasy schvalují rozdělení pozemku p.p.č. 3551, druh pozemku TTP o
výměře 35 844 m2 , v k.ú. Hejtmánkovice.
10.7 ZO projednali žádost paní Bc. ….. ….. a paní Ing …… ….. o pronájem
nebytových prostor v budově PFKC Hejtmánkovice za účelem podnikání
v oblasti administrativní činnosti.
PRO: 1
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 2
ZO 5 hlasy zamítají pronájem nebytových prostor v budově PFKC
Hejtmánkovice za účelem podnikání v oblasti administrativní činnosti paní
Bc. …… …… a paní Ing. …… ……, z důvodu, že tato činnost není v souladu
s pravidly o poskytnutí dotace na projekt PFKC Hejtmánkovice.
10.8 ZO byli seznámeni s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
Hejtmánkovice za období 1.1.2021-17.8.2021. Přezkoumání provedli
kontroloři Krajského úřadu KHK. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce a
při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
ZO vzali na vědomí.
11 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
12 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 18.30
hodin.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Určeno pro: starostky a starosty obcí a měst v Královéhradeckém kraji
Hradec Králové 14.8.2021

Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat o tom, že Odbor Regionálního rozvoje,
grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje
podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude
vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro zájemce o
kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové
období 2021+.
Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé
typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na
průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný
vůči nízkopříjmovým žadatelům.
Podpora výměny starých kotlů bude opět zaměřena pro kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní
třídy. Nové pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na
biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním a plynové
kondenzační kotle. Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít

možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění
pouze do konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle nesplňující
minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy
již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!
Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových
stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace https://www.krralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Video s informacemi
je ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube, nezávazný
dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění
https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat také na infolince 722 960
675, v provozní dobu v 8-16 hod nebo na e-mailu: kotlikovedotace@krkralovehradecky.cz.
Ráda bych Vás touto cestou poprosila o zveřejnění výše uvedených
informací na obecních či městských webových stránkách nebo jinou
vhodnou formou tak, aby všichni obyvatelé Královéhradeckého kraje
mohli být dostatečně a s předstihem informováni o možnosti podat
žádost o kotlíkovou dotaci.
Děkuji za vstřícnost a spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Ivana Kudrnáčová vedoucí Odboru regionálního rozvoje, grantů a
dotací Krajský úřad Královéhradeckého kraje

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vážení občané, zveme Vás
k prohlídce

POLYFUNKČNÍHO
KOMUNITNÍHO CENTRA
HEJTMÁNKOVICE.

Těšíme se na Vás

v sobotu 18. září
od 16.00 – 17.00 hodin.
Program:
- prohlídka PFKC
- od 18.00 hodin taneční
zábava na sále PFKC
- k tanci zahraje hudební
skupina Ledvin Stones
- Občerstvení zajištěno

