Zápis z 27.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 31 1. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. 9. obecní ples
4. parkoviště MŠ Konecchlumí
5. tábor při Obci Konecchlumí
6. obecní web
7. stavební pozemky
8. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, J. Měsíček..
3. V pátek 10.2.2017 se koná 9. obecní ples v Pohostinství u Patřínů.
4. Parkoviště u MŚ v Konecchlumí. Prostor pro dočasné parkování 4-5 aut. Proběhne místní
šetření, poté bude osloven geodet.
5. Tábor při Obci Konecchlumí se bude konat v termínu 24.7. – 28.7.2017 pro maximálně 20
dětí. Pro děti s trvalým pobytem v Konecchlumí nebo v Kamenici schválili zastupitelé 7 hlasy
finanční příspěvek 300,.- Kč/1 dítě.
6 Firma ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/3, Praha 1 nám zaslala cenové nabídky na design
tzv. responzivního webu, kde budou stránky dobře zobrazitelné, jak na standard PC, tak i na
tabletech a telefonech. Varianta č. 1: „Rozšířená grafika“ + mobilní verze za částku 18 000,Kč, varianta č. 2: „Balíček“, k základní verzi je navíc modul SMS zpráv, Rezervační systém,
Kalendář akcí, Turistika.cz, Akce.cz, Počasí a navíc 1GP hostingu a LOW (legislativní
optimalizace webu). Cena tohoto balíčku je 20.000,- Kč + 100,-Kč/měsíč za podporu modulů
a dat. Bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.
7. Za novými rodinnými domy v Konecchlumí („ pod lesem“) se počítá v územní plánu
s dalšími parcelami na stavby dalších domů. Objednat geodeta na zaměření parcel, poté
zajistit projekt na inženýrské sítě. Proběhne místní šetření.
8. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení: ad 5) schválen finanční příspěvek na tábor při Obci Konecchlumí ve výši
300,- Kč/1 dítě s trvalým pobytem v Konecchlumí nebo v Kamenici
Zapsala dne 6 2. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Měsíček
Starosta: A. Hlawatschke

