Zápis z 36.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 14.11. 2017
Zahájeno: 17.00 hodin
Ukončeno: 20.30 hodin

Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. opěrná zeď k.ú. Kamenice – manž. Popelákovi
4. nakup zahradní techniky – zahradní traktor
5.dětské hřiště Konecchlumí
6. separovaný odpad
7. výsadba stromků
8. storno dotace – změna rozpočtu
9. posezení se zastupiteli obce
10. dřevo – obecní les
11. příprava techniky na zimu
12. rozvaha rozpočtu na rok 2018
13. pracovníci na VPP
14. prostory – bývalé JZD – nájemné SPÚ
15. smlouva o zřízení VB služebnosti (Obec Konecchlumí x ČEZ Distribuce)
16. valná hromada V.O.S. Jičín
17. nabídka firmy GRAND
18. rozsvícení vánočních stromů
19. diskuse

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, J. Měsíček..
3. Bylo provedeno místním šetření v Kamenici „opěrná zeď u parcely manželů Popelákových.
Oslovíme p. Jandu – projektant, aby vyhotovil projekt na novou opěrnou zeď.
4. Zastupitelé projednali a schválili 6 hlasy prodej zahradního malotraktoru (rok výroby 1996) za
částku 5 000 Kč.
Současně zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili nákup nového zahradního malotraktoru zn.
Statjet, verze 4 s 4, s výklopníkem za max cenu 110 000 Kč.
5. Zastupitelé projednali a 6 hlasy předběžné schválili vybudování dětského hřiště
v Konecchlumí „v horní části“ za částku 250 000 – 300 000 Kč. Výše dotace z MMR činí 80 %
z celkových nákladů.
6 Místostarosta informoval zastupitele , že v horní části obce Konecchlumí se nebude pro
nesouhlas občanů budovat nové místo na separovaný odpad.
7. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili nákup stromků od firmy Obora, 507 11 Valdice.:

4 ks bříza převislá, obvod kmene 16 cm a více za částku 2 500 Kč/1 kus (bez DPH)
6 ks jeřáb červený, prostokořenný za částku 350 Kč/1 kus (bez DPH)
4 ks akát růžový, obvod kmene 12 – 18 cm, za částku 1 250 Kč/1 kus (bez DPH)
Celková částka včetně DPH činí 21 000 Kč.
8 Zastupitelé projednali a schválili 6 hlasy rozpočtovou změnu č. 3 (viz příloha).
Po neobdržení dotace z MMR na výstavbu dětského hřiště v Kamenici je nutné provést tuto
rozpočtovou změnu.
9. Dne 18. 11, 2017 od 15 hodin proběhne v budově obecního úřadu tradiční posezení
spoluobčanů se zastupiteli obce. Zastupitelé schválili 6 hlasy na toto setkání finanční příspěvek
ve výši 5 000 Kč.
10. Zastupitel obce p. Jiří Kunčík informoval zastupitele o těžbě dřeva napadeného kůrovcem
v obecním lese.
11. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele, že je zajištěno vyhrnování
sněhu na obecních komunikacích, zahradní malotraktory jsou také připraveny na zimní období.
Budou objednány 3m3 posypové drtě.
12. Zastupitelé
předběžně navrhli do rozpočtu na rok 2018:
Částku 100 000 Kč - dětské hřiště v Konecchlumí
Částku 1 100 000 Kč – vybudování autobusové zastávky „ u pekárny“ a parkovacího pruhu od
zastávky k pohostinství
Částku 2 100 000 Kč na obecní komunikace (Henychovi,. vodní nádrž Konecchlumí , Kamenice
– od Šidlových k parku)
Částku 300 000 Kč – oprava domu čp. 81 v Konecchlumí (budova obecního úřadu).
13. Úřad práce v Jičíně uzavřel s Obcí Konecchlumí smlouvu na dva roky pro p. Petra Suchánka
na VPP. Současně úřad uzavřel smlouvu s obcí pro p. Helenu Vondruškovou na VPP na ½
pracovní úvazek na období od 1. 11 2017 do 28. 2. 2017.
14. Státní pozemkový úřad Hradec Králové nám zaslal návrh Dohody o zaplacení úhrady za
užívání nemovité věci (st. p. 4/1, st. p. 4/6 a par. 13/13) za období 18. 4. 2017 – 14. 1. 2018 ve
výši 10 843 Kč.
Zastupitelé tento návrh 6 hlasy zamítli.
15. Zastupitelé projednali a schválili 6 hlasy, aby místostarosta obce p. Rostislav Němec podepsal
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na parcelu p.č. 260 v k.ú. Kamenice mezi Obcí
Konecchlumí a firmou ČEZ Distribuce. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku 1 000 Kč.
16. Firma V.O.S. Jičín zaslala pozvánku na konání Valné hromady V.O.S. Jičín.
Zastupitelé pověřili p. Evu Lánskou, aby se výše uvedeného zúčastnila.
17. Firma GRAND s. r. o., Pražská 1813/3, České Budějovice nám zaslala cenovou nabídku na
aplikaci systému EPIS. Částka za 1 licenci číní 7 260 Kč.

Zastupitelé tuto nabídku 6 hlasy schválili.
18. Rozsvícení vánočního stromu v Konecchlumí se uskuteční 2. 12. 2017 v 17 hodin.
Rozsvícení vánočního stromu v Kamenici se uskuteční 3. 12. 2017 v 17 hodin.

Usnesení: ad 4) schválen prodej starého zahradního malotraktoru za částku 5 000 Kč a
současně schválen nákup nového malotraktoru za částku max 110 000 Kč
ad 5) předběžné schváleno vybudování dětského hřiště v Konecchlumí „v horní
části“ za částku 250 000 – 300 000 Kč
ad 7) schválen nákup stromků za celkovou částku 21 000 Kč (výsadba stromků za
nové občánky, výsadba stromů u mohyly, výsadba stromů u vodní nádrže
ad 8) schválena rozpočtová změna č. 3
ad 9) schválen finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na setkání spoluobčanů se
zastupiteli obce
ad 15) schváleno, aby místostarosta obce podepsal Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti na parcele p.č. 260 v k.ú. Kamenice mezi Obcí
Konecchlumí a firmou ČEZ Distribuce.
ad 17) schválena cenová nabídka firmy GRAND s. r. o., České Budějovice na
nákup 1 licence aplikace EPIS

Sepsala dne 21 11. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

