JUBILANTI
Nýčová Jana
Brandová Johanna
Havlík Martin
Harasevičová Božena

Grohová Lada
Česenková Jana
Volhejnová Gabriela

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji OÚ Hejtmánkovice za milou gratulaci a dárkový balíček
k narozeninám.
Kubeček Petr

DEN MATEK
V neděli 9. 5. 2021 navštíví
zástupci obce a členky kulturní
komise ženy nad 70 let a popřejí
jim k tomuto svátku.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Hejtmánkovice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje

25. 5. 2021

upozornit, že dne
zajistili svoz nebezpečných
odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady
v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů),
baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné
trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří. Při svozu nebezpečných odpadů nebude od občanů přebírán žádný
stavební odpad (čistá suť, stav.dem. odpad, stavební lepidla, lepenka, ipa
apod.)
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude
odpad přebírán přímo od občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o
zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2021.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem
svozového vozidla. Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech –
odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.

SVOZOVÁ TRASA / úterý 25. 5. 2021 Hejtmánkovice
Sběrný dvůr – u zast. ČSAD
Sběrný dvůr – u váhy
Sběrný dvůr – u bývalého OÚ
Sběrný dvůr – u kovárny
Sběrný dvůr – u mostu

15:30 – 15:40
15:45 – 15:50
15:55 – 16:05
16:10 – 16:15
16:20 - 16:30

Případné dotazy zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 493 646 150, 606 632 232. Správným
nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec HEJTMÁNKOVICE a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje

1.6.2021

upozornit, že dne
pro Vás zajistili svoz velkoobjemového
odpadu.
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste měli možnost zbavit se legálně
odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek
atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo,
plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů. Tento svoz provede
několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob !!! v i d i t e l
n ě
o d d ě l e n ě!!! a tak, aby je bylo možné naložit. Netvořte
nepřehledné haldy odpadů.
1.
Popelářské auto bude sbírat: Odpad, který se nevejde do popelnice
– staré matrace (velikost max. na jednolůžko), starý nábytek maximálně do
velikosti šatní skříně), koberce, atd, Ostatní odpad musí být v pytlích,
krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný
odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat: Papír – noviny a časopisy dohromady pevně
svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.)
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu, a proto
Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení. Dbejte prosím i o
bezpečnost silničního provozu. Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00
hodin. Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné
odpady. Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 25.5.2021
odpoledne.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO HEJTMÁNKOVICE č.04/21/Z04
Den konání:
Místo konání:
Čas konání:
Přítomni členové ZO:

26.4.2021
OÚ Hejtmánkovice, zasedací místnost
Od 17:00 do 19.45 hodin.
Harasevič Václav, Pol Josef, Leierová
Dana,Harasevič Miroslav, Šrejberová Šárka,
Bc. Jirmanová Radka, Sluka Vlastimil, Lanta
Libor, Remeš Miroslav

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 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. 03/21/Z03 ze dne 29.3.2021.
4. Projednání Rozpočtového opatření č. 2 k 30.4.2021.
5. Projednání schválení Záměru č. 8/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku.
6. Různé.
7. Diskuse.
8. 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 a paní Dana
Leierová.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

ZO 9 hlasy schvalují ověřovatelé zápisu.
3 ZO projednali zápis č. 03/21/Z03 ze dne 29.3.2021.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují zápis č. 03/21/Z03 ze dne 29.3.2021.
4 ZO projednali Rozpočtové opatření č. 2 k 30.4.2021 viz příloha.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Rozpočtové opatření č. 2 k 30.4.2021 viz příloha.
5 ZO projednali schválení Záměru č. 08/2021 obce Hejtmánkovice o změně
majetku dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu je
pronájem části pozemku p.p.č. 199/8, druh pozemku ostatní plocha, za
účelem umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují Záměr č. 08/2021 obce Hejtmánkovice o změně majetku
dle §39, zákona č. 128/2000 Sb. Předmětem záměru pronájmu je pronájem
části pozemku p.p.č. 199/8, druh pozemku ostatní plocha, za účelem
umístění Z-Boxu společnosti Zásilkovna.
6 Různé
6.1 ZO projednali žádost společnosti Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek
ve výši 5000 Kč.
PRO: 0
PROTI: 9
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy zamítají finanční příspěvek ve výši 5000 Kč na podporu společnosti
Linky bezpečí, z.s.
6.2 ZO projednali žádost pana ……, který opakovaně řeší průtok vody přes
pozemek p.p.č. 3079 v jeho vlastnictví v období silných dešťů a jarního tání.
S panem …… bude daný problém řešen.
ZO vzali na vědomí.

6.3 ZO byli seznámeni s poskytnutím dotace od SZIFu (Státní zemědělský
intervenční fond). Fond poskytl obci Hejtmánkovice dotaci ve výši 80 % tj.
279 752 Kč z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Vybavení kulturního
sálu Polyfunkčního centra Šolcovna – Hejtmánkovice“.
ZO vzali na vědomí.
6.4 ZO byli seznámeni s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok
2020, kontrolu provedli kontroloři Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Hejtmánkovice nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
ZO vzali na vědomí.
6.5 ZO byli seznámeni s hospodařením Nadačního fondu Hospital Broumov
za rok 2020, obec poskytla finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na rok 2020.
ZO vzali na vědomí.
6.6 ZO byli seznámeni s probíhající výsadbou stromů v k.ú. Hejtmánkovice,
kterou provádí Státní fond životního prostředí, po třech letech budou
výsadby převedeny do majetku obce.
ZO vzali na vědomí.
6.7 ZO projednali nabídku paní Jitky Berkové z Broumova na spolupráci
v oblasti pořádání společenských a vzdělávacích akcí v komunitním centru.
Z důvodu větší osvěty nabízené spolupráce navrhují ZO pozvat paní Jitku
Berkovou na květnové zasedání ZO.
ZO vzali na vědomí.
6.8 ZO projednali žádost Ing. …… o ucelení pozemků, Ing. …… žádá o
odkoupení 206 m2 z pozemku p.p.č.3109, druh pozemku trvalý travní porost
a současně nabízí obci k odkoupení pozemek p.p.č. 3060, druh pozemku
trvalý travní porost o výměře 206 m2 v k.ú. Hejtmánkovice.

ZO navrhují nabídnout zájemci směnu pozemků. ZO navrhují, aby se zájemce
o pozemek podílel 50 % na nákladech spojených s dělením pozemku p.p.č.
3109 v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídnout Ing. …… směnu pozemků p.p.č. 3109 (vlastník
obec) o výměře 206 m2 a p.p.č. 3060 (vlastník ……) o výměře 206 m2. ZO
schvalují, aby se zájemce o pozemek podílel 50 % na nákladech spojených
s dělením pozemku p.p.č. 3109 v k.ú. Hejtmánkovice.
6.9 ZO projednali žádost pana ……, který chce odkoupit část pozemku p.p.č.
54/1, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Hejtmánkovice.
ZO navrhují nabídnout zájemci směnu částí pozemků p.p.č. 64 – trvalý travní
porost a pozemku p.p.č. 27/2 – trvalý travní porost v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO 9 hlasy schvalují nabídnout panu ……. směnu částí pozemků p.p.č. 64 –
trvalý travní porost a pozemku p.p.č. 27/2 – trvalý travní porost v k.ú.
Hejtmánkovice. ZO schvalují, aby se zájemce o pozemek podílel 50 % na
nákladech spojených s dělením pozemků.
6.10 ZO projednali cenovou nabídku pana Tomáše Němoty na nastavení a
správu obecního profilu na webovém portálu Google a Seznam za
jednorázovou částku 4 000 Kč.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
ZO 8 hlasy schvalují nabídku na zprostředkování internet marketingových
služeb pana Tomáše Němoty. Předmětem služeb je nastavení a správa
obecního profilu na webovém portálu Google a Seznam za jednorázovou
částku 4 000 Kč.
6.11 ZO projednali vypsání záměru prodeje pozemků p.p.č. 3341 – orná půda
o výměře 2 757 m2 a p.p.č. 3342 – orná půda o výměře 23 999 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.

PRO: 0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE: 2
ZO 7 hlasy zamítají vypsání záměru prodeje pozemků p.p.č. 3341 – orná půda
o výměře 2 757 m2 a p.p.č. 3342 – orná půda o výměře 23 999 m2 v k.ú.
Hejtmánkovice.
6.12 ZO projednali vypsání záměru pronájmu pozemků p.p.č. 3341 – orná
půda o výměře 2 757 m2 a p.p.č. 3342 – orná půda o výměře 23 999 m2
v k.ú. Hejtmánkovice.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
ZO 7 hlasy schvalují vypsání záměru pronájmu pozemků p.p.č. 3341 – orná
půda o výměře 2 757 m2 a p.p.č. 3342 – orná půda o výměře 23 999 m2
v k.ú. Hejtmánkovice.
7 Diskuze byla vedena k jednotlivým bodům při jejich projednávání.
8 Závěr Pan starosta se rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání ZO v 19.45
hodin.

Do měsíce začne fungovat
zásilková služba,
prostřednictvím umístění

„Z-BOX“
na parkovišti u bývalého
obecního úřadu.
Z-BOX je samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny, díky kterému
už nikdy nemusíte být jako na
trní a čekat, až vám zavolá
kurýr. Cena doručení je stejná
jako na výdejní místa.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat
ve dnech 1.5.2021 – 14.5.2021.
V době od 1.5.2021 do 14.5.2021 lze podávat dokumenty potřebné k
přijímacímu řízení.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit
se stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Žádost o přijetí je ke stažení na stránkách mateřské školy, případně lze
vyzvednout přímo v mateřské škole.
Žádosti podávejte v období od 1.5.2021 do 14.5.2021 následovně:
. písemně na adrese: Mateřská škola, Hejtmánkovice, Hejtmánkovice
203, Broumov, 550 01
. po předchozí dohodě osobně přímo v mateřské škole
. emailem: ms.hejtmankovice@seznam.cz
Při zápisu do MŠ je nutno doložit žádost o přijetí dítěte do MŠ
potvrzenou lékařem, občanský průkaz k ověření totožnosti zákonného
zástupce a kopii rodného listu dítěte.
Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Při posuzování
žádostí škola postupuje v souladu se zveřejněnými kritérii.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení
zápisu na webových stránkách školy.
Kontakt na ředitelku MŠ: Mgr. S. Tremčinská, 725 135 813
Kontakt na MŠ: 491 523 769, ms.hejtmankovice@seznam

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Tel.: 495 851 202

Finanční úřad upozorňuje na otevření pracovišť 2 + 2
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje na otevření pracovišť 2
+ 2. Od 19. dubna 2021 budou služby na těchto pracovištích poskytovány
standardně v úřední dny v pondělí a ve středu (od 8:00 do 17:00 hodin).
V Královéhradeckém kraji se jedná o tato pracoviště: Nový Bydžov, Jaroměř,
Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Nová Paka, Kostelec nad Orlicí.
Více informací lze získat na https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/organy-financni-spravy/financni-urady.
V Hradci Králové dne 12. dubna 2021
Mgr. Romana Barešová Ředitel sekce řízení a zástupce ředitele finančního úřadu pro
Královéhradecký kraj, tisková mluvčí, Telefon: 495 851 202

