Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 22.2.2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. schválení pronájmu bistra v budově SA v Konecchlumí
4. předžalobní upomínka – úraz p. Evy Lánské, Konecchlumí 49
5. žádost manž. Dufkových o umístění lampy VO k domu čp. 12
6. cyklostezka Konecchlumí - Kamenice
7. pálení materiálu nepřírodního charakteru – p. Pácal
8. kácení napadených stromů kůrovcem
9. nabídka snímkování termovizní kamerou v MŠ
10. žádost p.J. Pátka ml. o pronájem nebytových prostor
11. nová BUS zastávka v Konecchlumí
12. cenová nabídka kancelářského nábytku na OÚ
13. sýpka – zrušení čp. 1
14. firma REGIO – územní plán
15. kultura 2016
16. smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, ČEZ Distribuce
17. diskuze
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, T. Zachoval. .
3. Starosta Aleš Hlawtaschke seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na
pronájem bistra v budově sportovního areálu v Konecchlumí.
Nabídka č. 1: Jiří Kužel, bez uvedení adresy - nedodal požadované dokumenty, nesplnil
podmínky výběrového řízení
Nabídka č. 2: Tomáš Čejda, K Cihelně 639, 264 01 Sedlčany – nedodal požadované
dokumenty, nesplnil podmínky výběrového řzení
Nabídka č. 3: Eva Lánská, 507 05 Konecchlumí 28 – dodala požadované dokumenty,
splnila podmínky výběrového řízení. Nabídka na výši nájmu činí 2 200,- Kč/měsíc.
Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka č. 3.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno uzavřít s p. Evou
Lánskou smlouvu o pronájmu. .
4. Právní zástupce paní Eya Lánské, Konecchlumí 49, zaslal na obecní úřad předžalobní
upomínku o náhradu výdajů za léčbu úrazu na obecní komunikaci ve výši 11 781,50 Kč.
Zastupitelé tento návrh zamítli. Věc předáme zástupci České pojišťovny v Jičíně k dořešení.
5. Manželé Dufkovi, Konecchlumí 12 zaslali na obecní úřad žádost o umístění lampy
veřejného osvětlení před vchod do domu čp. 12. Proběhne místní šetření. .

6 Starosta Aleš Hlawtaschke seznámil zastupitele s možností požádat o dotaci na realizaci
cyklostezky, kterou vypsal MAS Podchlumí. Výše dotace činí 95 % nákladů. Zastupitelé
zvolili jako nejvhodnější variantu trasy cyklostezky od parkoviště u vodní nádrže, směrem
k zámeckému parku v Kamenici.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
.
7..Pan František Pácal opět pálil na své pozemku materiál nepřírodního charakteru. Na
telefonický dotaz starosty obce s pracovnicí odboru životního prostředí na Městském úřadu
v Jičíně, mu bylo pracovnicí sděleno, že nemohou vstoupit na soukromý pozemek, pokud je
tam vlastník odmítne pustit. Starostou obce byl podán podnět k řízení na Policii ČR v Jičíně.
Vyhotovený zápis byl postoupen odboru životního prostředí.
8. .V úseku mezi mohylou a novostavbami za Žďárskými je mnoho stromů napadených
kůrovcem. Bude provedeno místní šetření, poté budou napadené stromy vykáceny.
9. Firma AZ TOWER, Pražákova 69 Brno nám zaslala nabídku na snímkování termovizní
kamerou v místní MŠ za částku 6 990,- Kč. Zastupitelé prozatím nabídku zamítli, bude
řešeno později.
10. Pan J. Pátek ml. zaslal na obecní úřad žádost o pronájem obecních prostor (stodoly ve
sběrném dvoře). Chtěl by zde mít dílnu.
Hlasování: pro: 0
proti. 7
zdrželo se: 0, zamítnuto. Nemáme volné prostory.
11. Za účasti starosty obce Konecchlumí, zástupce Policie ČR Jičín, zástupce Správy silnic
KHK a zástupce firmy Bus Line Semily proběhlo jednání ohledně nové autobusové zastávky.
Zastávka bude mít název Konecchlumí – pekárna. Bude zakomponována do jízdního řádu
v nejbližším možném termínu.
12. Pan. Poříz, Nový Bydžov nám zaslal cenovou nabídku na zhotovení nábytku do místnosti
starosty a místostarosty. Nabídková cena činí 64 000,- Kč.
Požádáme ještě další truhláře o zaslání nabídky na výše uvedené.
13. Budově sýpky, která je součástí bývalého statku, bylo stavebním úřadem zrušeno čp.
Vyvolat jednání se zástupci naší obce, stavebního úřadu v Jičíně, Památkového úřadu
v Jaroměři , Státního pozemkového úřadu.v Hradci Králové, Katastrálního pracoviště v Jičíně.
14. Firma REGIO, Hradec Králové nám zaslala dne 2.2.2016 územní plán našich obcí.
Územní plán byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce.
15. Zástupce reklamní agentury z Prahy nám nabídl možnost nákupu zvýhodněných
vstupenek na divadelní představení v roce 2016. Bude projednáno na příštím zastupitelstvu.
16. Starosta Aleš Hlawtaschke seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene –
služebnosti IE-12-2003408/VB29 Konecchlumí (rekonstrukce sítě) se společností ČEZ
Distribuce. Náhrada za zřízení věcného břemene je jednorázová platba 20 000,- Kč ze strany
ČEZ Distribuce.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.

17. Diskuse.

Usnesení: ad 3) schváleno - výběrové řízení na pronájem bistra ve SA v Konecchlumí vyhrála
nabídka č. 3, kterou podala p. Eva Lánská, Konecchlumí 28
ad 6) schváleno – podat žádost o dotaci MAS Podchlumí na vybudován
cyklostezky (od vodní nádrže směrem k zámeckému parku v Kamenici
ad 16) schváleno – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce.
Sepsala dne 28. 2. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke

