Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 16.7.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. rekonstrukce veřejného osvětlení v Konecchlumí
4. provozní řád ve sportovním areálu v Konecchlumí
5. soutěž „Vesnice roku 2015“
6. lávka ve sportovním areálu v Konecchlumí
7. chodník (od restaurace U Patřínů k Šidkovým)
8. Říhovi – odstoupení od smlouvy
9. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, T. Zachoval.
3. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
dodavatele veřejného osvětlení v Konecchlumí.Nabídky zaslaly níže uvedené firmy:
Nabídka č. 1: firma MATEX Hradec Králové s cenovou nabídkou 1 038 703,- Kč
Nabídka č. 2: firma ELEKTROTERM, Lázně Bělohrad s cenovou nabídkou 1 147 835,- Kč
Nabídka č. 3 firma ELEKTRO Mocek Nový Bydžov s cenovou nabídkou 1 231 149,-Kč
Nabídka č. 4:firma ELEKTRO Mosev Hradec Králové s cenovou nabídkou 1 266 746,- Kč
Cenové nabídky jsou uvedeny včetně DPH. Všichni zájemci splnili podmínky výběrového
řízení,
Zastupitelé schválili 6 hlasy jako vítěznou nabídku firmy MATEX Hradec Králové a pověřili
starostu, aby s touto firmou podepsal smlouvu na dodávku a montáž veř. osvětlení..
4. Zastupitelé projednali, co vše bude zakomponováno do Provozního řádu sportovního areálu
v Konecchlumí (průběžné vysypání pytlů na odpadky, koupání na vlastní nebezpečí, zákaz
kouření, zákaz vjezdu automobilů, zákaz volného pohyb psů a jiných domácích „mazlíčků“).
5. Dne 22.8.2015 se koná vyhlášení krajského kola soutěže „Vesnice roku 2015“ v obci
Stračov na Královéhradecku. Na vyhlášení soutěže bude pro naše občany vypraven
historický autobus NO80. Cena stanovená dopravcem je vyčíslena na částku 14 000,- Kč
včetně DPH. Cestující uhradí 50,- Kč, ostatní náklady z obecního rozpočtu.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy.
6 Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili cenovou nabídku firmy MKE Konecchlumí na
zhotovení lávky ve sportovním areálu v Konecchlumí (z parkoviště k vodní nádrži) za částku
45 000,- Kč + DPH.
7. Starosta informoval zastupitele o připravované realizaci kabelizace el. sítě NN v úseku od
Šidákových k Pohostinství U Patřínů. V rámci prováděné kabelizace bude realizována
rekonstrukce tělesa chodníku a nového veřejného osvětlení, ve zmíněném úseku.

8. Odstoupení firmy Nantere s.r.o. Praha, zast. J. Říhovou, z výběrového řízení na pronájem
sportovního areálu v Konecchlumí. Zastupitelé zrušili výběrové řízení z 23.6.2015 na
pronájem SA. Další kolo výběrového řízení bude vyspáno v roce 2016.
9. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 3) schválena cenová nabídka na dodavatele veřejného osvětlení v Konecchlumí
firmu MATEX Hradec Králové s cenovou nabídkou 1 038 703,- Kč včetně
DPH
ad 5) schváleno objednání autobusu Karosa NO80 na vyhlášení výsledků soutěže
Vesnice roku 2015.
ad 6) schválena cenová nabídka firmy MKE Konecchlumí na zhotovení lávky ve
sportovním areálu v Konecchlumí za částku 45 000,- Kč + DPH

Sepsala dne 18. 7. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke

