Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 29.4.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. výběrové řízení – dokončení zázemí sportoviště
4. audit hospodaření za rok 2014
5. „Vesnice roku 2015“
6. odpadkové koše v obci
7. úsekové měření rychlosti
8. kabelizace el. vedení + nové veřejné osvětlení
9. převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí do majetku obce
10.oprava svahové sekačky SPIDER
11.nákup laminátoru
12.diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, J. Kunčík.
3. Zastupitelé vyhodnotili došlé nabídky na dokončení zázemí sportoviště. Byly osloveny tři
firmy. Firma Presbeton, Petr Myška, Úlibice se omluvila, že z kapacitních důvodů se
nemůže na této akci podílet. Druhá oslovená firma - pan Brejcha, Zahradní ul., Jičín zaslal
cenovou nabídku ve výši 538 025,- Kč (bez DPH) . Třetí firma – pan Hejcman, Staré
Smrkovice 83 zaslal cenovou nabídku ve výši 458 490,- Kč (bez DPH). Zastupitelé vybrali
firmu p. Hejcmana.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Dne 28.4.2015 provedla firma O-Consult Liberec audit hospodaření naší obce za rok 2014.
5. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že přihláška do soutěže „Vesnice
roku 2015“ byla odeslána.
6 Firma MKE Konecchlumí nám zaslala cenovou nabídku na zhotovení 15 ks odpadkových
košů pro potřeby obce, cena za jeden kus činí 2 500,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schválena nabídky firmy MKE.
7. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele o jednání se starostou Města Jičína
JUDr. Malým – měření rychlosti v obci Konecchlumí.
8. Kabelizace nového elektrického vedení a nového veřejného osvětlení probíhá podle
časového harmonogramu.
9. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že zaslal dopis Římskokatolické
farnosti, Železnice, panu Kordíkovi žádost o převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
do majetku obce včetně inventáře.

10. Zastupitelé projednali zadat servisní prohlídku a případně oprava svahové sekačky Spider
za částku max 25 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
11. Zastupitelé projednali nákup laminátoru za max částku 1500,- Kč.
12. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

.
Usnesení: ad 3) schválena nabídka p. Hejtmana ve výši 458 490,- Kč (bez DPH) – dokončení
zázemí sportoviště
ad 6) schválena nabídka firmy MKE Konecchlumí na výrobu 15 ks odpadkových
košů za částku 37 500,- Kč
ad 10) schválena preventivní prohlídka a případně oprava svahové sekačky Spider
za max částku 25 000,- Kč
ad 11) schválen nákup laminátoru za částku max 1 500,- Kč

Sepsala dne 4. 5. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
J. Kunčík
Starosta: A. Hlawatschke

