Zápis č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 3.11.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.30hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven T. Zachoval – nemoc)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. plán realizací na rok 2016
4. budova MŠ
5. adventní kulturní program
6. předaudit
7. obecní kalendář 2016
8. cvičení v MŠ
9. archiv v budově OÚ
10. setkání se seniory
11. nová autobusová zastávka
12. žádost p. Tauchmana – snížení nájemného
13. osvícení kostela, Pomníku padlých, vánoční strom
14. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, J. Měsíček.
3. Zastupitelé projednali plán realizací na rok 2016 (rekonstrukce chodníku od Šidákových
k hospodě, hřiště + srub ve skále v Kamenici, studie rekonstrukce budovy MŠ, terénní úpravy
cesty za Šidákovými směrem ke sportovnímu areálu, rekonstrukce střechy pekárny, oprava
kanceláře starosty a místostarosty v budově OÚ).
4. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že byly zahájeny kroky k realizaci
studie rekonstrukce budovy MŚ v Konecchlumí (topení, zateplení,.el. rozvody, ..) .
5. V neděli 29.11.2015 od 18 hodin se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
adventní koncert (p. Vích, p. Vobořil). V neděli 6.12.2015 vystoupí se svým programem
v kostele sv. Petra a Pavla děti z naší MŠ a v 17.30 hodin proběhne slavností rozsvícení
vánočního stromu v Konecchlumí. V Kamenici proběhne slavnostní rozsvícení vánočního
stromu 28.11.2015 od 17 hodin.
6 Termín předauditu je stanoven na 25.11.2015 v 11 hodin.
.
7..Návrh obecního kalendáře na rok 2016 je připraven, 9.11. bude předán do tiskárny ke
zhotovení 130 ks kalendářů.
8. .Od 3.11.2015 bude každé úterý v době od 17 do 18 hodin probíhat v tělocvičně budovy
MŠ v Konecchlumí cvičení dětí pod vedením p. Petry Henychové.
9. Brigáda na úklid archivu v budově OÚ v Konecchlumí se uskuteční v neděli 15.11.2015 od
10 hodin.

10. Setkání zastupitelů se seniory se uskuteční v neděli 15.11.2015 od 15 hodin.
11. Podáme žádost na Královéhradecký kraj o zřízení nové autobusové zastávky před
prostorem bývalé pekárny (doprava dětí do ZŠ v Ostroměři).
12. Žádost p. Tauchmana na snížení nájemného za pozemek z 20 000,- Kč/rok na 10 000,Kč/rok, na kterém sídlí Autobazar Sprint. Žádost na snížení nájemného nebyla schválena,
neboť současná výše nájmu je cca o 30% nižší, než je běžná tržní cena nájemného na
pozemek v dané lokalitě.
13. Bude realizovaná výměna světel z osvícení kostela k pomníku padlých a naopak.
Současně bude obnovené osvětlení vánočního stromu u kostela v Konecchlumí i na návsi
v Kamenici. Celková částka an obnovení osvětlení vánočních stromů: 20 000,- Kč.
14. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

.
Usnesení:
ad 12) Zastupitelé neschválili žádost pana Tauchmana na snížení ceny
nájemného za pozemek, na kterém provozuje Autobazar Sprint.
ad 13) Zastupitelé schválili nákup nového osvětlení na vánoční stromy
v hodnotě 20 000,- Kč.

Sepsala dne 5. 11. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
J. Měsíček

Starosta: A. Hlawatschke

