Zápis z 37. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 12. 12. 2017
Zahájeno: 17.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. dětské hřiště Konecchlumí
4. nákup zahradního traktoru a malotraktoru
5. návrh rozpočtu na rok 2018
6. parcely „pod lesem“, cyklostezka, pasportizace komunikací
7. odpadové hospodářství - dotace
8. rozpočtová změna č. 4
9. novoroční ohňostroje
10. adventní koncert
11. cenová nabídka firmy M.N.B., Hodonín – dodavatel plynu a elektřiny
12. žádost p. Linartové od odkup parcely p.č. 42 v kat. území Kamenice
13. diskuse

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, T. Zachoval..
3. Zastupitelé projednali cenovou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131,
Tišnov na dodávku herních prvků na dětské hřiště v Konecchlumí za částku 350 000 Kč. vč.
DPH. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili požádat o dotaci z MMR na výše uvedené.
Výše dotačního příspěvku činí 80 % nákladů, tj. cca 245 000 Kč.
4. Zastupitelé projednali a schválili 6 hlasy nákup zahradního traktoru zn. Starjet 4x4 PKO za
částku 154 880 Kč od firmy Agrotest, Jčín. Zároveň 6 hlasy schválili nákup repasovaného
malotraktoru zn. ISENI od firmy S.K.H. Sebranice za částku 250 000 Kč vč. přívěsného
vozíku.
5. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2018. Příjmy ve výši
8 415 116 Kč, výdaje ve výši 8 415 116 Kč (viz příloha č. 1 a 2).
6 Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili zadat vypracování projektů firma Projektservis,
Jičín na: zhotovení přípojek (voda, plyn, kanalizace) parcel „pod lesem“ v Konecchlumí –
částka 220 000 Kč,
projekt na cyklostezku (Konecchlumí – Kamenice) - částka 100 000 Kč,
projekt pasportizace místních komunikací – částka 45 000 Kč.
7. Firma KONDECO, s kterou jsme měli uzavřenou smlouvu na vypracování žádosti o dotaci
z dotačního programu „odpadové hospodářství“ se rozdělila na dvě nové firmy. Obec
Konecchlumí odstoupila od smlouvy. Ing. Václav Javůrek, Na Labištři 525, Pardubice nám
zaslal nabídku na vypracování nabídkového řízení na výše uvedené. Částka za zajištění
nabídkového řízení činí 45 000 Kč. Zastupitelé nabídku Ing. Javůrka projednali a 6 hlasy
schválili.

8 Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili rozpočtovou změnu č 4 (viz příloha).
9. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili příspěvek z obecního rozpočtu na novoroční
ohňostroje v našich obcích ve výši 12 000 Kč.
10. Adventní koncert se koná dne 16.12.2017 od 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
v Konecchlumí. Vystoupí sbor Foerster Jičín.
11. Zastupitelé projednali cenovou nabídku firmy M.N.D. Hodonín na změnu dodavatele
plynu pro budovu Obecního úřadu v Konecchlumí. Zastupitelé schválili 6 hlasy, aby
místostarosta obce p.R. Němec podepsal smlouvu s firmou M.N.D. Hodonín na dodavatele
plynu.
12. Zastupitelé projednali žádost p. Linartové, Kamenice 40 o odkup parcely p.č. 42 o výměře
102 m2. Zastupitelé předběžně souhlasí s prodejem výše uvedené parcely za částku 50
Kč/1m2 + náklady řízení.
13. Mistostarosta obce p. R. Němec seznámil zastupitele s tím, že zaměstnanci SPÚ Hradec
Králové zdokumentovali stav svých nemovitých věcí v prostorách bývalého JZD
v Konecchlumí.
Dále místostarosta seznámil zastupitele se stížností obyvatel na volné pobíhání agresivního
psa r. Vondryskových.
Usnesení: ad 3) schválena nabídka firmy Bonita Group Service, Koráb 131, Tišnov na
dodávku herních prvků na dětské hřiště v Konecchlumí, současně schváleno
podat žádost na MMR na dotaci na výše uvedené
ad 4) schválen nákup zahradního malotraktoru za částku 154 880 Kč a
repasovaného traktoru + přívěsného vozíku za částku 250 000 Kč
ad 5) schválen návrh rozpočtu na rok 2018, příjmy ve výši 8 145 116 Kč, výdaje
ve výši 8 145 116 Kč
ad 6) schváleno zadání projektů firmě Projektservis Jičín na zhotovení přípojek
(voda, plyn, kanalizace) k parcelám „pod lesem“ v Konecchlumí za částku
220 000 Kč, projekt na cyklostezku Konecchlumí – Kamenice za částku
100 000 Kč, pasportizaci místních komunikací za částku 45 000 Kč
ad 7) schválena nabídka Ing. V. Javůrka, Pardubice na vypracování nabídkového
řízení k žádosti o dotaci z dotačního programu „odpadové hospodářství“
ad 8) schválena rozpočtová změna č. 4
ad 9) schváleno – finanční příspěvek na novoroční ohňostroje v našich obcích ve
výši 12 000 Kč
ad 11) schváleno – změna dodavatele plynu pro budovu OÚ v Konecchlumí , firma
M.N.D. Hodonín
ad 12) předběžné schváleno – prodej parcely p.č. 42 v kat. území Kamenice p.
Petře Linartové, Kamenice 40 za částku 50 Kč/1m2 + náklady řízení
Sepsala dne 19 12. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

