Zápis ze 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 22. 12. 2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. schválení rozpočtu na r. 2016
4. kolaudace VO v Konecchlumí
5. komunální odpad
6. omezení rychlosti v obci – varianty možného řešení
7. rozpočtová změna č. 3
8. průkaz energetické náročnosti pro obecní budovy
9. inventarizační komise
10. žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje – dotace na sakrální památky
11. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, J. Měsíček.
3. Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2016 a schválili rozpočet na rok 2016 ve výši:
příjmy ve výši 4 731 000,- Kč, výdaje ve výši 4 731 000,- Kč. Rozpočet je schválen
vyrovnaný. Viz příloha č. 1,2.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schválen rozpočet na rok 2016.
4. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že kolaudace veřejného osvětlení
v Konecchlumí proběhne dne 29.12.2015 v 9 hodin.
5. Zastupitelé projednali změnu poplatku za odvoz komunálního odpadu.
Max 4 osoby = 1 popelnice, pokud popelnici navíc, tak platba 1 260,- Kč/rok
5-7 osob = 2 popelnice, 8-10 osob = 3 popelnice. Chalupáři pytle na odpad za 500,- Kč/rok,
pokud budou chtít popelnici, tak platba 1 260,- Kč/rok.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
6 Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele s možnými variantami řešení
omezení rychlosti v obci Konecchlumí.
Varianta 1 – vodorovné značení – „zúžení silnice“
Varianta 2 – betonové silniční zábrany (od Myškových k Rajtrovým a od Rejmontových
k Polákovým).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno zadat vypracování
projektu na řešení rychlosti na silnici R35 v Konecchlumí.
7. Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 3 (narovnání příjmů a výdajů).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
8. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s povinností obcí (od 1.1.2016) mít
zpracovaný průkaz energetické náročnosti pro obecní budovy. Zastupitelé projednali cenovou

nabídku firmy PKV BUILD s.r.o., Senožaty 284, Humpolec na vypracování posudku –
průkazu energetické náročnosti obecních budov za částku 14 600,- Kč (včetně DPH).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno zadat vypracování
průkazu en. náročnosti obecních budov.
9. Starosta Aleš Hlawatschke jmenoval inventarizační komisi ve složení: Tomáš Zachoval,
Zdena Kunčíková, Jana Lánská, Ludmila Mádlová.
Zahájení inventur je dne 26.12,2015, vyhotovení inventarizační zápisů do 15.1.2016. .
10. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s možností požádat o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117 D8
1500, dotační titul č. 4/2016. Název akce – Renovace sakrálních symbolů. Zastupitelé
projednali a 7 hlasy schválili požádat MMR o dotaci na renovaci dvou kusů kamenných křížů
se sochami Krista. .
11. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
.
Usnesení: ad 3) schválen rozpočtu na r. 2016 (rozpočet je vyrovnaný ve výši
4 731 000,- Kč)
ad 6) schváleno – zadat vypracování projektu na řešení omezení rychlosti na silnici
R35 v Konecchlumí
ad 7) schválena změna č. 3
ad 8) schváleno – vypracování posudku – průkaz energ. náročnosti obecních budov
ad 10) schváleno – požádat MMRo dotaci na renovaci dvou kusů kamenných křížů
se sochami Krista (1 ks v Konecchlumí, 1 ks v Kamenici)

Sepsala dne 28.12. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
J. Měsíček
Starosta: A. Hlawatschke

