Zápis z 44.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 25. 7. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.15 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven J. Kunčík)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. dotace z MMR na vybudování dětského hřiště v Konecchlumí
4. žádost manž. Kolcových. Konecchlumí o odkup části parcely p.č. 332/2
v k.ú. Konecchlumí
5. prodloužení vodovodu v Kamenici
6. rozpočtová změna č. 2
7. žádost sl. Hany Žďárské o možnost parkování u budovy OÚ v Konecchlumí
8. dětské hřiště v Konecchlumí – práce svépomocí
9.. parkovací pruh a zastávka autobusu na silnici II/28435
10. cyklostezka
11. silnice I/35
12. MŠ Konecchlumí (pískoviště, hrací prvky)
13. letní kino
14. přístupová cesta – vodní nádrž
15. smlouva o bezúplatném převodu parcely p.č. 24 v kat. území Konecchlumí
16. Charita Jičín - žádost o finanční dar
17. mokřad - údržba
18. volby do zastupitelstva obce 2018
19. sportovní plocha ve skále v Kamenici – rozloučení s prázdninami 25. 8. 2018
20. diskuze
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, T. Zachoval.
3. Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili přijetí dotace z MMR, Staroměstské nám. 932/6,
Praha 1 z Programu rozvoje regionů na vybudování dětského hřiště v Konecchlumí.
Výše nákladů na vybudování hřiště (kromě zemních prací) činí 307 606 Kč, z toho výše
dotace činí 215 324 Kč.
4. Manželé Kolcovi, Konecchlumí zaslali na Obec Konecchlumí žádost o odkup části parcely
p.č. 332/2 v kat. .území Konecchlumí. Dne 29. 7. 2018 bude provedeno místní šetření.
5. Místostarosta obce p. R. Němec informoval zastupitele, že firma V.O.S. Jičín prodloužila
vedení vodovodu v Kamenici vedený parcelou p.č. 260, délka prodloužení je 35 metrů
za částku 95 865 Kč.
6 Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 2 (částka DOPSAT Kč).
Viz příloha. Důvodem opatření je přijetí dotace na dětské hřiště + prodloužení vodovodu
v Kamenici.
7. Sl. Hana Ždárská, Konecchlumí nám zaslala žádost o možnosti parkování osobního
vozidla SPZ 1AX 9760 u budovy obecního úřadu.
Bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.

8 Po usazení herních prvků na dětském hřišti v Konecchlumí budou svépomocí dokončeny
terénní úpravy.
9. Dne 29. 6. 2018 převzal p. R. Němec „dílo“ vybudování parkovacího pruhu (od
pohostinství k budově bývalé pekárny v Konecchlumí) a zastávky autobusu u bývalé
pekárny. Dílo bylo převzato bez zeleně (zeleň bude vysázena v říjnu 2018).
10. Projekt na vybudování cyklostezky (Kamenice – pod parkem směrem k hlavní silnici
v Konecchlumí) je vyhotoven. Náklady na vybudování cyklostezky činí 3,8 mil. Kč. Podáme
žádost o dotaci z MASu Podchlumí.
11. Silnice I/35 v Konecchlumí. Firma VDI Projekt, K botiči 1453/6, Praha vyhotoví
bezpečnostní audit silnice I/35 v obci Konecchlumí.
12. .Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili žádost p. E. Němcové, ředitelky MŠ v
Konecchlumí o zrušení nepoužívaného „druhého“ pískoviště. Současně bylo schváleno zajistit
natření venkovních prvků.
13. .Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili že „letní kino 2018“ se uskuteční v pátek
24. 8. 2018. Promítat se bude pohádka Čertoviny.
Vstupné činí 70 Kč/dospělá osoba, děti zdarma.
14. Firma COLAS s.r.o., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9 nám vybuduje přístupovou cestu od
silnice k tenisovým kurtům (sportovní areál Konecchlumí). Jedná se plochu 345 m2, síla
asfaltu 6 cm. Výše nákladů činí 149 420 Kč bez DPH..
15. Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili, aby místostarosta obce p. Rostislav Němec
podepsal smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Jičín na bezúplatný
převod parcely p.č. 24 v kat. území Konecchlumí.
16.Ředitel Charity Jičín, Bc. Rejlek nám zaslal žádost o finanční dar. Zaměstnanci Charity
Jičín se každodenně starají o nesvéprávné sourozence Jaroslava a Milana Zlatníkovi,
Konecchlumí 4. Zastupitelé tuto žádost projednali a 4 hlasy schválili poskytnout dar ve výši
20 000 Kč, jeden zastupitel schválil částku 10 000 Kč. .
17. Mokřad – možnosti,užívání. Byl vybudován v roce 2012 z dotace z MŽP. Udržitelnost je
10 let, tj. do roku 2022. Udírna bude z mokřadu odstraněna.
V neděli 29. 7.2018 se uskuteční v 16 hodin místní šetření.
18. Volby do zastupitelstva obce 2018. Bylo osloveno 20 kandidátů. Ti, kteří souhlasí
s kandidaturou do voleb se musí do 31. 7. 2018 zaregistrovat na MěÚ v Jičíně na evidenci
obyvatel.
19.Sportovní plocha – skála Kamenice. Dne 25. 8. 2018 se uskuteční „Rozloučení
s prázdninami 2018“.
20. Diskuze. Vodárna – stavební úpravy
Požární a bezpečnostní audit obce – úkol pro příští zastupitelstvo obce

.
Usnesení: ad 3) schváleno přijetí dotace z MMR na vybudování dětského hřiště
v Konecchlumí
ad 6) schválena rozpočtové opatření č. 2 (částka DOPSAT Kč )
ad 15) schváleno – podepsat smlouvu s ÚZSVM o bezúplatném převodu parcely
p.č. 24 v kat. území Konecchlumí do vlastnictví Obce Konecchlumí
ad 16) schválen finanční dar Charitě Jičín ve výši 20 000 Kč

Sepsala dne 27. 7. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelě: J. Měsíček
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

