Zápis ze 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 22.3.2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. napadení stromů lýkožroutem (od mohyly k nové zástavbě za Žďárskými)
4. kácení stromů na návsi v Kamenici (podél plotu u zámku)
5. zaměstnanci na VPP
6. sportovní areál – dokoupení instal. zařízení
7. návrh smlouvy na pronájem bistra ve SA v Konecchlumí
8. audit hospodaření obce
9. lampa veřejného osvětlení k domu p. L. Dufka
10. rekonstrukce MŠ – předprojektová dokumentace
11. úsekové měření rychlosti
12. pekárna – oprava střechy
13. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E Lánská, J. Kunčík.
3. Při místním šetření bylo zjištěno, že v prostoru od mohyly směrem k nové zástavbě za
Žďárskými, je 70 stromů napadeno lýkožroutem. Bude řešeno v nejbližší době.
4. Zástupce firmy TRX Praha nám zaslal požadavek na pokácení stromů podél plotu k zámku
v Kamenici. Zastupitelé tento požadavek zamítli, pozemek se stromy není ve vlastnictví
obce Konecchlumí.
5. Obec Konecchlumí požádala Úřad práce v Jičíně o prodloužení smlouvy na veřejně
prospěšné práce pro p. Zdeňka Plítka a p. Petra Suchánka.
6 Zastupitelé projednali vybavení bistra ve SA v Konecchlumí. Nakoupíme 6 sad (v jedné
sadě je stůl a 6 židlí), ohřívač, lednici, vše za max cenu 60 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, nákup schválen.
7. Starosta obce p.Aleš Hlawatschke připraví do 29..3.2016 návrh smlouvy na pronájem bistra
ve SA v Konecchlumí.
8. Audit hospodaření obce Konecchlumí proběhne 26.4.2016.
9. Pan Lukáš Dufek zaslal na obecní úřad žádost o umístění lampy veřejného osvětlení před
dům č.p.12. Poslední lampa je u p. Hákové a neosvítí veřejnou cestu před dům čp. 12.
Žádosti vyhovíme.

10 Projektant Ing. Pour nám zaslal cenovou nabídku na vypracování předprojektové
dokumentace rekonstrukce budovy Mateřské školy v Konecchlumí. Částka za vypracování
projektu je 65 000,- Kč (bez DPH.).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
11. Starosta obce p. Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s informací, že oslovil starosty
obcí Staré Místo a Ohaveč, (jejich obcemi vedou silnice I. třídy, stejně jako v Konecchlumí,
po kterých jezdí velké množství vozidel, mnozí nich nedodržují povolenou rychlost), zda
jsou ochotni řešit společně úsekové měření rychlosti v našich obcích..
12. Oslovíme několik firem, aby nám zaslali cenovou nabídku na opravu střechy na bývalé
pekárně. Maximální stanovená částka je 250 000,- Kč.
13. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 6) schváleno – nákup vybavení bistra ve SA v Konecchlumí za částku
max 60 000,- Kč
ad 10) schváleno – zadat p. Pourovi vypracování předprojektové dokumentace
rekonstrukce MŚ v Konecchlumí
ad 12) schváleno – zadat poptávkové řízení na opravu střechy bývalé pekárny za
max cenu 250 000,- Kč

Sepsala dne 29.3. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Kunčík

Starosta: A. Hlawatschke

