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                                                     „Slovo starostky obce“ 

 

 

Vážení spoluobčané, 

končí čtyřleté volební období, dovolte mi, abych v krátkosti napsala pár slov k práci 

zastupitelstva obce Konětopy. Končící volební období nebylo vůbec jednoduché, respektive 

bylo naprosto odlišné od jiných, neboť jsme prošli a stále procházíme mnoha krizovými 

a mimořádnými situacemi – koronavirovou pandemií počínaje, přes ukrajinskou krizi a konče 

krizí energetickou a inflační. 

Zastupitelstvo obce zasedalo téměř pravidelně každý měsíci. Informace o zasedání 

zastupitelstva jsou v zákonné lhůtě zveřejňována, jsou veřejná a z každého jednání je pořizován 

zápis, který je rovněž zveřejněn na úřední desce. Domnívám se, že informovanost občanů 

o práci zastupitelstva a dění v obci je dostačující.  

Děkuji všem, kteří rozvoj obce sledují a společně s námi snaží tvořit. Na počátku 

volebního období jsme všichni složili slib, bez výhrad: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji 

na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů 

a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Vzali jsme na sebe závazek za náš společný 

majetek. Jako dobří hospodáři se snažíme usilovně pracovat na rozvoji obce a jsme nakloněni 

naslouchat Vašim názorům, vyhodnocovat je, aby se nám zde společně žilo co nejlépe.     

Po celé čtyřleté období jsme pracovali s vyrovnaným rozpočtem. Rozpočet obce je 

tvořen příjmy a výdaji. Příjmy do rozpočtu obce jsou: sdílené daně, dotace, poplatky, nájmy, 

apod. Výdaje jsou za opravy a udržování majetku obce, infrastruktury, dopravní obslužnost, 

příspěvek na provoz MŠ, odpadové hospodářství, péče o veřejnou zeleň, požární ochranu, 

veřejné osvětlení, základní školství apod. 

V uplynulém období bylo projednáváno:  

- intenzifikace technologie ČOV Konětopy 

- budování nových chodníků v obci Konětopy ve směru na Dřísy a Sudovo Hlavno, které se        

v současné době realizují 

- chodník z centra obce ve směru na Čečelice - je podána žádost o stavební povolení 

- veřejné osvětlení - rozšiřujeme v rámci výstavby nových chodníků 

- tlaková kanalizace - provedení kompletní revize a plošná výměna zpětných klapek z důvodu 

prevence poruchovosti  

- opravy místních komunikací  

- bezpečnost občanů - instalace ukazatelů okamžité rychlosti a kamerového systému na 

příjezdech do obce Konětopy 

-odpadové hospodářství -  nákup žlutých popelnic 240 l (plasty) do každé domácnosti 

- zřízení mobilního rozhlasu - uživatelům je zasílána informace pomocí SMS. 

- Mateřská škola Konětopy - příspěvek na provoz, vybavení, stavební úpravy vstupu apod.  

- navyšování majetku obce - investice do nákupu pozemků (pro stavební rozšíření ČOV, 

sběrný dvůr, apod) 

- multifunkční hřiště v obci Konětopy – studie  

- změna vzhledu webových stránek obce (doplnění  Záchranný kruh, výstraha ČHMU) 

- fixace elektrické energie a plynu do 31.12.2023 

- návrh fotovoltaiky na střechách obecních budov – ČOV, MŠ, OÚ, …. 

- turistická mapa - umístěná na návsi obce  

- Konětopský zpravodaj - čtvrtletník  



 

Na začátku volebního období v roce 2018 měla obec Konětopy na bankovních účtech částku 

10.467.245,78 Kč. Ke konci volebního období 2022 má obec Konětopy na účtech 

13.769.396,59Kč. 

 

Závěrem děkuji všem členům zastupitelstva za práci, kterou odvedli. SDH 

Konětopy za spolupráci ve všech odvětvích. Děkuji panu kronikáři a paní ředitelce MŠ 

Konětopy. Poděkování patří také Vám, občanům, kteří jste nám dali důvěru a společně se 

podílíte na rozvoji naší obce.  

 

 

                                              Děkuji. 

                                                                 Alena Šeligová, starostka obce Konětopy 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             


