Zápis z 45.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 24. 9. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluveni E. Lánská, T. Zachoval - dovolená)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. zhodnocení akcí v roce 2018, zhodnocení volebního období 2015 - 2018
4. Mateřská škola v. Konecchlumí – zpevněná plocha
5. dětské hřiště Konecchlumí – horní část obce
6. parkovací pás – žádost o převod do vlastnictví obce
7. cyklostezka Kamenice - Konecchlumí
8. veřejná sbírka – Obec Prameny
9. oslava 100 let ČR
10. volby do zastupitelstva obce 2018
11. půjčování pártystanů, setů. – úprava podmínek
12. nákup zahradního traktůrku GROSSJET“
13. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, J. Měsíček..
3. Zastupitelé byli seznámeni a zhodnotily průběh investičních akcí v roce 2018 a investicemi
provedených za volební období 2015 -2018
4. Žádost ředitelky MŠ v Konecchlumí na vybudování zpevněné plochy na zahradě mateřské
školy o rozměrech 8 x 16 metrů – jízda děti na koloběžkách, tříkolkách, šlapadlech,
Zastupitelé tuto žádost projednali, bude začleněno do rozpočtu obce na rok 2019. .
5. Místostarosta obce p. R. Němec informoval zastupitele, že dětské hřiště v horní části obce
Konecchlumí do dokončeno, děti mohou začít používat herní prvky.
6 Zastupitelé projednali a 4 hlasy schválili požádat Královéhradecký kraj, Správa a údržbu
silnic Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod parkovacího pásu u silnice II/28435 do
vlastnictví Obce Konecchlumí.
7. Předpokládaná výše výdajů na vybudování cyklostezky Kamenice – Konecchlumí.činí
3 659 906,96 Kč (včetně DPH). Výše dotace z dotačního programu MAS Podchlumí (IROP
z SCCLD) činí 95 % nákladů.
Zastupitelné projednal a 4 hlasy schválili požádat MAS Podchlumí o poskytnutí dotace.
8. Obec Prameny požádala zastupitele obcí a měst v ČR o poskytnutí finančního příspěvku
na splacení obecního dluhu. ??? Bude projednáno na příštím zastupitelstvu?
9. Oslava 100 let České republiky proběhne v naší obci 26. 10. 2018 od 17 hodin. Uskuteční
se lampiónový průvod, položení květin u Pomníku padlých v Konecchlumí a u Mohyly
Viléma Konecchlumského v Konecchlumí. U mohyly bude vysazena pamětní lípa.

10. Volby do zastupitelstva obcí a měst se konají ve dnech 5. 10 – 6. 10.2018:
11. Změna u půjčování pártystanů, setů – platba za půjčení se bude hradit již při rezervaci.
12. Zastupitelé projednali a 4 hlasy schválili nákup zahradního traktůrku GROSSJET za
částku 150 000 Kč do firmy AGROTEST Jičín.
13. Diskuze.

.

Usnesení: ad 6) schválena požádat o převod parkovacího pásu u silnice II/284356 do
vlastnictví Obce Konecchlumí
ad 7) schváleno požádat MAS Podchlumí o .poskytnutí dotace na vybudování
cyklostezky Kamenice - Konecchlumí
ad 12) schválen nákup zahradního traktůrku GROSSJET od firmy AGROTEST
Jičín za částku 150 00 Kč

Sepsala dne 1 10. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelě: J. Kunčík
J. Měsíček
Místostarosta: R. Němec

