Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 6.10.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.15hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. rozpočtová změna č. 2
4. zázemí sportovního areálu – kolaudace
5. pracovníci na VPP
6. traktoriáda
7. obecní kalendář 2016
8. převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí do majetku obce
9. archiv v budově OÚ
10.setkání se seniory
11.podzimní brigáda
12. oslava 100. narozenin p. Vorlové
13. kontejner na bioodpad
14. nákup kontejnerů
15. žádost p. Mládka (po Kyselových) - parkování automobilů
16.diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, J. Měsíček.
3. Zastupitelé projednali rozpočtovou změna č. 2 (viz příloha č. 1).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že v budově zázemí sportoviště
budou v nejbližší době odstraněny nedostatky, které bránily vydání kolaudačního rozhodnutí
(přesunutí dveří, usazena velká okna), abychom do konce roku 2015 mohli požádat o
zkolaudování stavby.
5. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že byla podepsána smlouva mezi
Obcí Konecchlumí a Úřadem práce v Jičíně na zaměstnání p. Zdeňka Plítka a p. Petra
Suchánka na veřejně prospěšné práce.
6 Zastupitelé vyhodnotili akci „traktoriáda 2015“. Obecní úřad má zájem na pokračování této
akci i příštích letech.
Zastupitelé projednali zaslat finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na účet Lukáška
Novotného (syna zemřelého účastníka traktoriády 2015).
Dále zastupitelé projednali příspěvek ve výši 200,- /osobu pro organizátory letošní traktoriády
– posezení se uskuteční 23.10.2015 v Pohostinství „U Patřínů“.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
.
7.. Obecní kalendář 2016 - počet kusů a cena za kalendář zůstanou stejné, jako v roce 2015.

8. .Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že Biskupství Královéhradecké
neschválilo převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí do majetku obce včetně
inventáře.
9. Zastupitelé se dohodli na vytřídění písemností v archivu v budově OÚ, brigáda se
uskuteční 14.11.2015 od 10 hodin.
10. Dne 14.11.2015 od 15 hodin se uskuteční setkání seniorů se zastupiteli obce.
11. Dne 24.10.2015 se uskuteční brigáda – odstranění náletů, vysekání trávy - úklid svahu
pod srubem směrem k Pospíšilovým.
12. Občanka naší obce.p. Blažena Vorlová. oslaví dne 30.10.2015 100. narozeniny.
Bude jí předán věcný dar ve výši 2 000,- Kč.
13. Zastupitelé pověřili starostu, aby jednal s firmou OK zahrady na uzavření smlouvy na rok
2016 na zapůjčení a vývoz 2 ks biokontejnerů do obce Konecchlumí.
14. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že byly nakoupen 5 ks kontejnerů
( 3 ks na plasty, 2 ks na sklo).
15. Pan Mládek (statek po Kyselových) – podal písemnou žádost na řešení nevhodného
parkování před svojí nemovitostí. Zastupitelé se rozhodli situaci začít řešit vytvořením studie
na realizaci podélného parkování v místech současného zeleného pruhu vedle komunikace,
s doplněním o stromovou alej.
16. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

.
Usnesení: ad 3) schválena rozpočtová změna č. 2
ad 6) schválen finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč na konto Lukáška Novotného,
schválen finanční příspěvek na pohoštění ve výši 200,- Kč/osobu pro
organizátory akce „traktoriáda 2015“

Sepsala dne 12. 10. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Měsíček

Starosta: A. Hlawatschke

