Zápis z 30.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 10 4. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.45 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. mobilní rozhlas
4. návrh změny pozice starosty z neuvolněného x uvolněného
5. žádost Mgr. L. Smolíkové odkoupení parcely p.č. v k.ú. Konecchlumí
6. bývalý areál ZD
7. dotace – dětské hřiště Kamenice
8. žádost p. . J. Luštického o odkoupení parcely oddělené z parcely p.č. 20/1
v k.ú. Konecchlumí
9. žádost p. E. Lánské o vybudování komína a nákup krbových kamen ve SA
10. rozpočtová změna č. 1
11. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, T. Zachoval..
3. Zástupce firmy Neogenia, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno nám představil jejich produkt mobilní rozhlas. Nabídku projednáme na příštím zastupitelstvu obce.
4. Zastupitelé projednali návrh na změnu pozice starosty z neuvolněného na uvolněného.
Hlasování: pro: 2
proti: 4
zdrželo se: 1, zamítnuto.
5. Zastupitelé schválili 7 hlasy prodej parcely p.č. DOPSAT v kat. území Konecchlumí Mgr.
Ladě Smolíkové za částku 50,- Kč/1m2 + náklady řízení.
6 Dne 13.4.2017 podepíše starosta obce p.Aleš Hlawatschke kupní smlouvu mezi Ing.
Veronikou Váchovou a Obcí Konecchlumí na odkup parcel p.č.13 /2, 13/10, 13/11, 14/8,
14/9, st.p. 4/5 a budovy čp. 1 na st.p. 4/1, st. 4/4, st. 4/5 a st. 4/6 vše v k.ú. Konecchlumí za
částku 900 000,- Kč.
7. Starosta obce p.Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s tím, že jsme obdrželi dotaci
z dotačního programu Rozvoj venkova z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště
v Kamenici.
8. Zastupitelé předběžně schválili 7 hlasy prodej parcely oddělené z parcely p.č. 20/1 v kat.
území Konecchlumí p. Josefu Luštickému za částku 50,- Kč/1 m2 + náklady na zhotovení
geometrického plánu a náklady řízení.
9. Zastupitelé projednali žádost p. Eva Lánské, Konecchlumí 29 o vybudování komína a
nákup krbových kamen ve sportovním areálu v Konecchlumí. Proběhne místní šetření.
10. Zastupitelé schválili 7 hlasy rozpočtovou změnu č. 1 (viz příloha).
11. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 5) schválen prodej parcely p.č. v kat. území Konecchlumí Mgr. Ladě
Smolíkové za částku 50,- Kč/1m2 + náklady řízení
ad 10) zastupitelé schválili rozpočtovou změnu č. 1
Sepsala dne 17.4. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Měsíček
Starosta: A. Hlawatschke

