Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 12.12.2014
Zahájeno: 17.00 hodin
Ukončeno: 19.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina

(omluven J. Kunčík)

Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. rozpočet obce na rok 2015
4. rozpočtová změna č. 2
5. žádost p. Stuchlíkové o dokup pozemku p.č. 200/26 v k.ú. Konecchlumí
6. žádost p. Radky Šidákové o odkup pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Konecchlumí
7. žádost o příspěvek na ohňostroj (silvestrovský) v Kamenici
8. příspěvky pro charitativní organizace
9. žádost p. J. Hlawatschke o odkup nepoužívaného mobiliáře v MŠ
10. petice – nedodržování rychlosti na silnici R35
11. termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce
12. jmenování inventarizační komise
13. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, J. Měsíček. .
3. Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2015.. Do příjmů se převede z rezervního
fondu částka 188 200,- Kč, celková částka příjmů činí 5 110 000,- Kč, výdaje činí 5 110 000,Kč.
4. Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 2. Rozpočet byl navýšen o částku 56 700,- Kč
(dotace na Komunální volby 2014, dotace na údržbu „třešňovky“, dotace na opravu hřbitovní
zdi a schodiště). Viz příloha č. 1.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
5. Paní J. Stuchlíková nám zaslala žádost na odkup pozemku p.č. 200/26 v k.ú. Konecchlumí.
Pozemek se nachází uvnitř oplocení rodinného domu čp. 40. Zastupitelé souhlasí s prodejem
tohoto pozemku.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
6. Bylo provedeno místní šetření na případný odkup pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Konecchlumí
p. Radce Šidákové.
Hlasování: pro: 2
proti: 4
zdrželo se: 0, zamítnuto.
7. Zastupitelé projednali žádost JUDr. J. Lánského o příspěvek na silvestrovský ohňostroj
v Kamenici..Zastupitelé schválili finanční příspěvek v celkové výši 8. 000,- Kč, z toho částka
4 000,- Kč na ohňostroj v Kamenici a částka 4 000,- na ohňostroj v Konecchlumí.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
8. Zastupitelé projednali, které charitativní organizace budeme finančně podporovat.
Zastupitelé schválili podporu charitativním organizacím v rámci Královéhradeckého kraje
(Charita Jičín, Diakonie Broumov).
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.

9. Paní J. Hlawatschke nám zaslala žádost o odkup 2 ks nepoužívaných (vyřazených) stolů
v MŚ v Konecchlumí. Zastupitelé se dohodli, že požádají ředitelku MŠ v Konecchlumí p. E.
Němcovou, aby vytvořila seznam nepoužívaného nábytku v MŚ s uvedením prodejní ceny.
10. Petiční výbor ve složení p. J. Rajtr, JUDr. M. Mádle, p. J. Myška nám předložil petici,
kde žádají řešení neuspokojivého stavu rychlosti projíždějících vozidel v Konecchlumí.
Zastupitelstvo se bude opětovně tímto zabývat začátkem roku 2015.
11. Termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 29.12.2014 od 18
hodin..
12. Starosta obce p. A. Hlawatschke jmenoval inventarizační komisi ve složení: p. J. Lánská,
p. Zdena Kunčíková, p. T. Zachoval.
13. Do diskuse se přihlásil p.V. Kunčík – návrh na vybudování zpevněného přístupu ke
kostelu.

.
Usnesení: ad 4) schválena rozpočtová změna č. 2 - navýšení rozpočtu o dotace v celkové
částce 56 700,- Kč
ad 5) schváleno - prodat pozemek p.č. 200/26 v k.ú. Konecchlumí p. J. Stuchlíkové
ad 6) zamítnut prodej pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Konecchlumí
ad 7) schválen finanční příspěvek v celkové částce 8 000,- Kč na silvestrovský
ohňostroj v Konecchlumí a v Kamenici
ad 8) schváleno - finančně podporovat charitativní organizace v rámci
Královéhradeckého kraje

Sepsala dne 18. 12. 2014 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Měsíček
Starosta: A. Hlawatschke

