Zápis ze 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 1.11.2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven J. Měsíček – zaměstnání)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. využití budovy čp. 21 v Konecchlumí
4. cyklostezka Konecchlumí - Kamenice
5. příprava rozpočtu na r. 2017
6. výstatba zeleně (okolí SA v Konecchlumí)
7. setkání zastupitelů se seniory
8. obecní vánoční večírek
9..předaudit hospodaření obce
10. advent, Vánoce a Silvestr v našich obcích
11. oprava počítače adm. pracovnice OÚ
12..pronájem parcely p.č. 268/1 v k.ú. Konecchlumí
13. koupě parcely p.č. 93/3 v k.ú. Konecchlumí
14. prodej palivového dřeva
15. pasport kanalizační sítě
16. dotace na domovní ČOV
17. bistro ve SA v Konecchlumí
18. diskuse

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, T. Zachoval.
3. Budova čp. 21 v Konecchlumí - v následujících třech letech provést opravy na budově,
oprava střechy, odvodnění zadní stěny domu..
4. Cyklostezka Konecchlumí – Kamenice. Dát vyhotovit geometrický plán, projektovou
dokumentaci vyhotoví projektant firma Projekt servis, Jičín, p. Janda.
5. Příprava rozpočtu obce na r. 2017:
střecha na domě čp. 21
parkoviště (od pohost. k domu čp. 21) + zastávka
cyklostezka (Konecchlumí – Kamenice)
silnice k vodní nádrži
nakladač
dět. hřiště v Kamenici
dvůr + septik u OÚ
kancelář starosty a místostarosty

400.000,- Kč
700 000,- Kč
200 000,- Kč
100 000,- Kč
300 000,- Kč
200 000,- Kč
300 000,- Kč
70 000,- Kč

6 Oslovíme p. Taláskovou , aby vyhotovila projekt na výsadbu zeleně ve SA v Konecchlumí
za max částku 25. 000,- Kč. Jedná se o osázení břehu rozdělující parkoviště a sportovní
areál.

7. Dne 19.11.2016 se uskuteční v budově OÚ v Konecchlumí od 13 hodin vítání občánků a od
14.30 hodin setkání zastupitelů se seniory.
8. Obecní vánoční večírek proběhne dne 2.12.2016 v zasedání místnosti OÚ v Konecchlumí. .
9. Předaudit hospodaření obce proběhne dne 7.11.2016.
10.Advent 2016 v našich obcích. Dne 26.11.2016 – v 17. hodin rozsvěcení vánočního stromu
v Kamenici. Dne 27.11.2016 – v 17. hodin rozsvěcení vánočního stromu v Konecchlumí a od
18.00 hodin charitativní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí.
11. Správce sítě, pan Miloš Fridrich, odhadl cenu opravy počítače adm. prac. p.. Jany Lánské
na částku 11 000,- Kč.
Zastupitelé schválili 6 hlasy opravu zrealizovat.
12. Zastupitelé předběžně schválili 6 hlasy pronájem parcely p.č. 268/1 v k.ú. Konecchlumí
(jejíž vlastníkem je Obec Konecchlumí) p. R. Dufkovi. Parcela má výměru 6 180 m2. Nájem
činí 1 % dle bonitního ocenění.
13. Starosta obce p. Aleš Hlawatschke oslovil Ing. Balounka, zda by prodal obci parcelu p.č.
93/3 v k.ú. Konecchlumí. Ing. Balounek souhlasil s prodejem za částku 900,- Kč/1m2.
Zastupitelé tuto nabídku 6 hlasy zamítli.
14.Prodej palivového dřeva z obecního lesa. Cena 500,- Kč/1m3.
15.Vodoprávní úřad v Jičíně doporučil obci Konecchlumí, že by si měla dát vyhotovit pasport
kanalizační sítě. Firma Ekolservis, Svobody 1921, Nová Paka zpracovala cenovou nabídku
na „prohlídku“ a vyčištění kanalizační sítě za částku 542 000,- Kč.
Hlasování: pro: 0
proti: 6
zdrželo se: 0, zamítnuto.
Vyžádat si další podklady z vodoprávního úřadu, od obecních úřadů,..
16. Starosta obce p. Aleš Hlawatschke informoval zastupitele s nabídkou Ministerstva pro
životní prostředí , které vyhlásilo dotační program na sdružené domovní ČOV.
17. P. Eva Lánská, která má v pronájmu bistro ve SA v Konecchlumí, požádala o souhlas
obce s prodloužením otevření bistra o měsíc listopad ( v nájemní smlouvě je ukončení sezóny
v bistru k 31.10.2016) a o prodloužení pronájmu bistra v r. 2017. Zastupitelé 6 hlasy toto
schválili.
Na rok 2017 budou shodné podmínky pronájmu jako v roce 2016 Otevírací doba, mimo dny
vhodné ke koupání, přítomnost min. 20 osob u vodní nádrže.
18. Diskuse.
Starosta obce p. Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že byla p.Tauchmanovi (Autobazar
Konecchlumí) odeslána upomínka, že dluží obci Konecchlumí částku 16 667,- Kč (za
pronájem obecního pozemku).

Usnesení: ad 11) schválena oprava počítače adm. pracovnice p. Jany Lánské za částku
11.000,- Kč
ad 12) schválen pronájem parcely p.č. 268/1 v k.ú. Konecchlumí p. R. Dufkovi
ad 17) schválen pronájem bistra ve SA v Konecchlumí p. Evě Lánské,
Konecchlumí 28, za stejných podmínek, jako v roce 2016

Sepsala dne 9. 11. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
T. Zachoval

Starosta: A. Hlawatschke

