Zápis z 32.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 19.6. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. audit 2016
4. závěrečný účet obce za rok 2016
5. účetní závěrka za rok 2016 obec a MŠ v Konecchlumí
6. bývalý areál ZD
7. žádost p. Maťátka o odkup části parcely p.č. 21/4 v k.ú. Kamenice
8. žádost Mgr. Smolíkové o odkup parcel oddělných z parcely p.č. 200/21
v Konecchlumí
9. žádost p. Aleše Hlawatschke o změnu pozice starosty z neuvolněného na
uvolněného na období 1.8.2017 – 31.12.2017
10. budova MŠ v Konecchlumí.
11. prodej palivového dřeva
12. navýšení mzdy zaměstnance obce p. Zdeňka Plítka
13. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, J. Měsíček..
3. Starosta obce p.Aleš Hlawatschke informoval zastupitele obce o výsledku auditu obce za
rok 2016. Výsledek auditu – bez závad.
4. Závěrečný účet obce Konecchlumí – starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem
obce za rok 2016. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
5. Starosta obce p.Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s účetní závěrko obce a MŠ
v Konecchlumí za rok 2016. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce a MŠ
v Konecchlumí za rok 2016 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 636227,60
z účtu 431 na účet 432 .
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
6 Zastupitelé byli seznámeni s možnostmi nabídky Státního pozemkového úřadu Hradec
Králové na bezúplatný či úplatný převod parcel, které jsou v jejich vlastnictví a jsou
v prostorách areálu bývalého zemědělského družstva v Konecchlumí.
7. . Zastupitelé projednali, po místním šetření, odprodej části parcely oddělené z parcely
p.č. 21/4 v k. ú. Kamenice.p. Jiřímu Maťátkovi z Kamenice za částku 50,- Kč/1m2 + náklady
řízení. .
8. Zastupitelé projednali odprodej parcel oddělených z parcely p.č. 200/21 v k. ú.
Konecchlumí .Mgr. Ladě Smolíkové z Konecchlumí za částku 50,- /1m2 + náklady řízení. .

9. Zastupitelé projednali návrh starosty obce p. Aleše Hlawatschke na změnu pozice starosty
z neuvolněného na uvolněného na období od 1.8.2017 do 31.12.2017.
Hlasování: pro: 2
proti: 4
zdrželo se: 1, zamítnuto.
10. Starosta obce p.Aleš Hlawatschke informoval zastupitele obce, že projektant p. Pour
dosud nemá vypracovaný projekt, který se týká rekonstrukce budovy MŠ v Konecchlumí .
11. Obec Konecchlumí nabízí prodej palivového dřeva, cena. 500,- Kč/1m3, max. množství 3
m3. Seznam žádostí a jejich vyřízení zajistí p. Jiří Kunčík.
12. Zastupitelé projednali navýšení mzdy zaměstnance obce p. Zdeňka Plítka o 4 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
13. Starosta obce p. Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že na Spideru je potřeba
opravit řídící jednotku.
Usnesení: ad 4) schválen Závěrečný účet Obce Konecchlumí za rok 2016 bez výhrad
ad 5) schválena účetní závěrka obce a MŠ v Konecchlumí za rok 2016
ad 7) schválen předběžný prodej parcely oddělené z parcely p.č. 21/4 v k.ú.
Kamenice p. Jiřímu Maťátkovi z Kamenice za částku 50,- Kč/1m2 + náklady řízení. .
ad 8) schválen prodej parcel oddělených z parcely p.č. 200/21 v k.ú. Konecchlumí
Mgr. Ladě Smolíkové z Konecchlumí za částku 50,- Kč/1m2 + náklady
řízení
ad 9) zamítnut - změna pozice starosty z neuvolněného na uvolněného
ad 12) schváleno navýšení mzdy p. Zdeňka Plítka o 4 000,- Kč
Sepsala dne 25 6. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
J. Měsíček
Starosta: A. Hlawatschke

