Zápis ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 25. 1. 2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. podmínky výběrového řízení na provozovatele bistra v budově zázemí SA
4. mobiliář SA Konecchlumí
5. dotace z Ministerstva životního prostředí na Podporu programu péče o krajinu
2016
6. dotace Ministerstva zemědělství na památky mimo seznam kulturních památek
7. 8. obecní ples
8. tábor při Obci Konecchlumí
9. nabídka divadelního představení Don Quijote de la Ancha
10.diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E Lánská, J. Kunčík.
3. Zastupitelé projednali výběrové řízení DOPSAT
Hlasování: pro:
proti:
zdrželo se:
4. Navýšení odpadkových košů (stojany na pytle), stojan na kola,

DOPSAT

5. Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační program Podpora péče o krajinu. Z tohoto
programu každoročně čerpáme dotaci za údržbu lokalit třešňovka a mokřad.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.zaslat na MŽP žádost
o dotaci ve výši 70 000,- Kč (? DOPSAT)
6 Ministerstvo zemědělství vypsalo dotační program pro památky mimo seznam kulturních
památek. Zastupitelé projednali využít tuto dotaci na rekonstrukci Pomníku padlých
v Konecchlumí.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.zaslat na MZ žádost
o dotaci ve výši 500 000,- Kč (? DOPSAT)
7. 8. obecní ples Konecchlumí a Kamenice se bude konat 27.2.2016. Předprodej vstupenek
bude na OÚ v Konecchlumí ve dnech 11.2, 18.2. a 25.2.2016. Cena vstupenky/místenky ve
výši 100,- Kč.
8. Zastupitelé projednali žádost organizátorek tradičního příobecního tábora o finanční
příspěvek pro účastníky tábora s trvalým pobytem v Konecchlumí nebo v Kamenici. Tábor se
bude konat ve dnech 1.8. – 5.8.2016.
Zastupitelé schválili 7 hlasy finanční příspěvek ve výši ??? /osobu pro účastníka tábora
s trvalým pobytem v Konecchlumí nebo v Kamenici. DOPSAT

9. Starosta Aleš Hlawatschke informoval zastupitele s nabídkou divadelního představení Don
Quijote de la Ancha ?? DOPSAT

10 Diskuse
Usnesení: ad 3) schváleny podmínky výběrového řízení na provozovatele bistra v budově
zázemí sportovního areálu v Konecchlumi
ad 5) schváleno – zaslat na Ministerstvo životního prostředí žádost o dotaci
z Programu péče o krajinu ve výši ? 70 000,- Kč
ad 6) schváleno - zaslat na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci na
rekonstrukci Pomníku padlých v Konecchlumí ve výši ? 500 000,- Kč
ad 8) schválen finanční příspěvek ??/osobu pro účastníky příobecního tábora
s trvalým pobytem v Konecchlumí nebo v Kamenici

Sepsala dne 2.2. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Kunčík

Starosta: A. Hlawatschke

