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Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce Konětopy 

konaného dne 31.1. 2023 od 19,00 hodin. 

. 

Přítomni: 

členové zastupitelstva obce: Šeligová Alena, Holeček Jaroslav, Francová Dana, Petřík Vladimír, 
Holeček Petr, Zemanová Veronika 

  

 ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni :   Seidl Miroslav Ing. 

 

Neomluveni:  

 

Zapisovatel:   Zemanová Veronika  

       

Ověřovatelé zápisu:  Francová Dana, Petřík Vladimír 

 

K bodu 1. - Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce Konětopy zahájila v 19,00 hodin starostka obce paní Alena Šeligová, která 
přivítala přítomné. Starostka konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno 
 a současně pozvánka byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

 

Starostka konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásila zastupitelstvo 
obce za usnášení schopné. 



 

K bodu 2.  - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu  

Starostka obce sdělila, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je Veronika Zemanová 

Ověřovateli zápisu byli navrženi:                 pan Petřík Vladimír 
 
                                                                                                    paní Francová Dana 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným. Starostka dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu. 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Petříka Vladimíra a paní 
Francovou Danu. 

 Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0  zdržel se   0 

 

Usnesení č. 1/1 /2023 bylo přijato. 

 

  

K bodu 3. – Schválení programu 

Starostka předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce. 
Starostka dala hlasovat o návrhu programu. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program  zasedání zastupitelstva obce: 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  

2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Kronika obce Konětopy za rok 2022 

5. Zpráva za minulé období, došlá pošta 

6. Inventarizace majetku obce Konětopy za rok 2022 

7. Rozpočtové opatření č.1/2023 

8. Různé -   diskuse 

9. Usnesení – závěr 

 

 Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

Usnesení č. 2/ 1 /2023 bylo přijato. 

 

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo starostkou 
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu. 

 



K bodu 4. – Kronika obce Konětopy za rok2022 

Starostka  přivítala kronikáře obce pana Mgr. N. V., který přednesl návrh na zápis do kroniky za rok 

2022 

Mgr. N.V. informuje ZO o tom, že zvažuje ukončení psaní kroniky Konětop.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

K bodu 5. – Zpráva za minulé období, došlá pošta  

Starostka obce předložila informaci za uplynulé období: 
- Stavokomplet – kalkulace ceny pro provoz ČOV pro rok 2023- navýšení o18% 
- Žádost o poskytnutí dotace Nuovodent Mělník s.r.o.- viz. příloha 
- Dodatek č.7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 

S/5001241/02300762/91/2012 – viz. příloha, navýšení o 20,3% 
- Sdělení obce o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu 

poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku pro rok 2023 
- Nařízení vlády – Sbírka zákonů č.415/2022 ze dne 30.listopadu 2022, kterým se mění nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb.,o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve 
znění pozdějších předpisů – viz. příloha 

- Žádost o poskytnutí dotace- Myslivecký spolek Čečelice-Konětopy – viz.příloha 
- Žádost o vyjádření ke stavbě : „PY- Sudovo Hlavno,č.parc.671/4“- nové nadzemní vedení, 

výstavba rozpojovací skříně, demontáž nadzemního vedení- viz. příloha 
- Úřad Městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP-„Sdělení“ č.j. ÚVŠ/Výst/1011/2022 ze dne 

25.1.2023 
- Dohoda o částečném vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům k parcelám p.č. 

271/11 a 344/2 v k.ú. a obci Konětopy 
- MŠ Konětopy, příspěvková organizace – Návrh účetní závěrky – viz. příloha 
- Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace- č.j. MŠKO-5/VAR-2023 ze dne 31.1.2023 – 

Žádost o schválení návrhu rozdělení hospodářského výsledku do fondů za rok 2022 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí Informace z pošty a za uplynulém období 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
A. Dodatek č.7 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 

S/5001241/02300762/91/2012 – viz. příloha, navýšení o 20,3% 
 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě o sběru, přepravě a 

odstraňování odpadu č. S/5001241/02300762/91/2012 viz. příloha. 

 

 

 



B. Žádost o poskytnutí dotace- Myslivecký spolek Čečelice-Konětopy – viz.příloha 
 

Výsledek hlasování: pro návrh  5 proti návrhu  0 zdržel se  1 

 

(zdržel se Jaroslav Holeček) 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek 

Čečelice-Konětopy – viz.příloha. 

 

C. Žádost o vyjádření ke stavbě : „PY- Sudovo Hlavno,č.parc.671/4“- nové nadzemní 
vedení, výstavba rozpojovací skříně, demontáž nadzemního vedení- viz. Příloha 
 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu PY- Sudovo Hlavno,č.parc.671/4“- nové 

nadzemní vedení, výstavba rozpojovací skříně, demontáž nadzemního vedení – viz. 

příloha 

 

D. Dohoda o částečném vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům k parcelám 
p.č. 271/11 a 344/2 v k.ú. a obci Konětopy 
 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o částečném vypořádání podílového 
spoluvlastnictví k pozemkům k parcelám p.č. 271/11 a 344/2 v k.ú. a obci Konětopy 

 

E. MŠ Konětopy, příspěvková organizace – Návrh účetní závěrky za rok 2022– viz. příloha 
 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh účetní závěrky za rok 2022 MŠ Konětopy – 

viz.příloha 

 

F. Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace- č.j. MŠKO-5/VAR-2023 ze dne 
31.1.2023 – Žádost o schválení návrhu rozdělení hospodářského výsledku do fondů za 
rok 2022- viz. příloha 

 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů za 
rok 2022 Mateřské školy Konětopy 

 

Usnesení č. 3 A,B,C,D,E,F / 1 /2023 bylo přijato. 

 

 

 



K bodu 6. – Inventarizace majetku obce Konětopy za rok 2022 

Starostka obce předložila členům zastupitelstva obce k seznámení a schválení „ Inventarizaci majetku 
obce Konětopy za rok 2022“ + Inventarizace majetku Mateřské školy Konětopy za rok 2022 – viz. 
příloha. 

K předloženému nebyly vzneseny připomínky. 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaci majetku obce Konětopy za rok 2022 – 
viz.příloha 

 

Usnesení č. 4/ 1 /2023 bylo přijato. 

 

K bodu 7. – Rozpočtové opatření č.1/2023 

Starostka obce předložila  návrh „ Rozpočtového opatření č.1/2023“ -viz. příloha 

- Vratka dotace – „volba prezidenta ČR leden 2023 – 5.964,-Kč,příspěvek na státní správu, 

odkup spotřebičů do obecní hospody Konětopy 

 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh „Rozpočtového opatření č.1/2023“ -viz. 
příloha 

 

Usnesení č. 5/ 1 /2023 bylo přijato. 

 

K bodu 8. –  Různé - diskuse 

Starostka obce informovala: 

 

A.  Jezera Konětopy – zajištění dodávky elektrické energie -  „Smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 22-SOP-01-

4122093312“ - realizace přípojky od napojovacího bodu ČEZ – obec Konětopy – zaplacení 

poplatku, uzavření smlouvy. (projekt – zadání -oslovení projekční firmy)  

Výsledek hlasování: pro návrh  5 proti návrhu  0 zdržel se  1 

(Zdržela se Veronika Zemanová) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  realizací přípojky od napojovacího bodu ČEZ – obec Konětopy – 

zaplacení poplatku, uzavření „Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 22-SOP-01-4122093312“ projekt – 

zadání -oslovení projekční firmy). 

 

 



B. Obecní hospoda Konětopy – záměr pronájmu + podmínky ,stávající nabídka 

do 20. 2. 2023 – zveřejněno na úřední desku, předání hospody k 31.1.2023, Dodatek – ukončení 

dohodou k 31.1.2023  

1. Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 6.5.2021 (pronájem Obecní hospody 

Konětopy) mezi Obcí Konětopy  a  H. s.r.o.  , viz. příloha 

 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 6.5.2021 

mezi Obcí Konětopy  a  H. s.r.o. 

 

2. Odkup spotřebičů a vybavení (Obecní hospoda Konětopy) od firmy  H. s.r.o. – viz. 

příloha 

 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na odkup spotřebičů a vybavení a sad nádobí 

v počtu 50 sad od firmy  H. s.r.o 

 

Využití obecní hospody Konětopy – sál 

Návrh na využití sálu na pingpongové tréninky – úterý 17:00 Koordinátor Veronika 

Zemanová 

Návrh na zveřejněné inzerátu na pronájem na bezrealitky.cz 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

C.  Veřejné osvětlení v obci Konětopy – nastavení (úprava úhlu svítidel) - doposud nebylo 

provedeno z důvodu chladného počasí a možnosti zničení materiálu 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

 

D. Návrh smlouvy – Smlouva o termínovaném účtu s indexovou sazbou Komerční banka – viz. 

příloha 

Výsledek hlasování: pro návrh  6 proti návrhu  0 zdržel se  0 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uložení (převedení) částky ve výši 3 000 000,- (tři miliony korun 

českých) na termínovaný účet dle smlouvy KB o termínovaném účtu s indexovou sazbou – viz. 

příloha 

E. Hasičská zbrojnice SDH Konětopy – přestavba, přístavba. 

Paní starostka Šeligová poptá S. H. a také projektanta pana K. a zkonzultuje s ním možnosti 

přestavby a přístavby 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 



F. Konětopská pouť 2023 - Informace 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

G. Dračí lodě na Konětopských jezerech 2023 – Informace -  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

H. Obecní traktůrek- úprava kol (úklid sněhu) koordinace nákupu  - Jaroslav Holeček  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

Usnesení č. 6 A,B 1,2,D /1/2023 bylo přijato. 

 
 

K bodu 13. – Usnesení, závěr 

Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast na zasedání. Zasedání ukončila ve 22,30 

hodin. 

 

 

 

 
Tento zápis byl vyhotoven dne:  31. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


