Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 4. 12. 2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 19.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven J. Měsíček – zaměstnání)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. návrh rozpočtu na r. 2016
4. územní plán – změna č. 1
5. nájemné bytových a nebytových prostor
6. změna smluv o pronájmu zařízení – Mikroregion Podchlumí
7. novoroční ohňostroj
8. úkolování VPP
9. žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje – dvůr u budovy OÚ
10. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, T. Zachoval.
3. Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na r. 2016. Výše příjmů činí 4 731 000,- Kč, výše
výdajů 4 731 000,- Kč (viz příloha č. 1).
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Firma ?? (DOPSAT) Regio Hradec Králové, která zpracovává územní plán pro Obec
Konecchlumí, provedla změnu č. 1 (??v obcích Konecchlumí a Kamenice byla provedena
DKM a změny byly zaneseny do nového územního plánu obce).
Nevím, jestli je to správný důvod, proč se schvaluje změna, případně opravím text.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schválena změna č. 1.
5. Zastupitelé projednali navýšení nájmu za bytové a nebytové prostory v majetku Obce
Konecchlumí. Nájmy nebyly navyšovány 6, respektive 7 let. Zastupitelé navrhli navýšení
nájmů o inflaci za 6, respektive 7 let s platností od 1.1.2016 .
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno navýšení nájmů.
6 Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že 7.12.2015 se bude konat
shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí, kde se budou, mimo jiné, projednávat možné
změny smlouvy o pronájmu zařízení, které bylo nakoupeno s finančním příspěvkem
vybraných obcí. Jedná se o zařízení: pódium, parket a jarmareční stánky.
7. Zastupitelé projednali výši příspěvku na novoroční ohňostroje v našich obcích v celkové
částce 8.000,- Kč (2 x 4.000,- Kč)..Ohňostroj se uskuteční v Kamenici 31.12.2015 ve 24
hodin, v Konecchlumí 1.1.2016 v 18 hodin.
8. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele se systémem úkolování našich
pracovníků na veřejně prospěšné práce (Z. Plítek, P. Suchánek).

9. Zastupitelé schválili žádost o dotaci z POV Královehradeckého kraje na opravu dvora u
budovy Obecního úřadu v Konecchlumí. Jedná se o dotační program Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti č. 16POV01.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno požádat o dotaci.
10. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

.
Usnesení: ad 3) schválen návrh rozpočtu na r. 2016 (rozpočet je vyrovnaný ve výši
4 731 000,- Kč)
ad 4) schválena změna č. 1 Územního plánu obce, poplatek za zpracování této
změny činí 11 712,80 Kč
ad 5) schváleno navýšení nájmu za bytové a nebytové prostory v majetku Obce
Konecchlumí o inflaci (od 1.1.2016)
ad 7) schválena částka 8.000,- Kč z rozpočtu obce na novoroční ohňostroje v našich
obcích
ad 9) schváleno – požádat Královéhradecký kraj o dotaci z POV na opravu dvora
u budovy OÚ v Konecchlumí, v rámci dotačního programu Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti č. 16POV01.

Sepsala dne 8.12. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke

