Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 18.11.2014
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven J. Měsíček – zaměstnání)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů zápisu
3. nákup PC pro starostu obce
4. Oblastní charita Jičín – bratři Zlatníkovi
5. „kostelní cesta“ – zemní práce
6. oznámení zahájení územního řízení – lesní cesta „u dubu“ v Kamenici
7. žádost manželů Dufkových o rekonstrukci cesty k RD čp. 12
8. ozn. p.V. Štefla o zásahu neovocných stromů na p.č. 85 a p.č. 110/28 v Kon.
9. MS Sluka Kamenice – udělení výjimky KÚ Král. kraje – chov koroptví
10. žádost p. R. Šidákové o prodej pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Konecchlumí
11. cenová nabídka – sypač Agrex XL 500
12,¨cenová nabídka – projekt VO v Konecchlumí od firmy Elprom CZ
13. cenová nabídka – domovní telefon do MŠ Konecchlumí
14. nabídka „Mediálního tréninku pro nové zastupitele“
15. prodej sportovního zařízení - tchoukball
16. návrh rozpočtu
17. servisní prohlídka/oprava Spider
18. reklamní poutače Pohostinství U Patřínů x Lahůdky
19. reklamní poutač Motel Charlie Kovač – zastávka u MŠ v Konecchlumí
20. obecní ples
21. žádost p. Jaroslava Suchánka ml. o vykonávání VPP
22. dotace z POV Královéhradeckého kraje
23. zpětný odkup pozemku p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí
24 určení termínu zasedání příštího zastupitelstva
25. diskuse
1. Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání.
2. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: E. Lánská, J. Kunčík.
3. Zastupitelé projednali možnost nákupu PC s příslušenstvím pro starostu obce.
Zastupitelé schválili 6 hlasy nákup výše uvedeného v částce max 22 000,- Kč.
4. Oblastní charita Jičín nás požádala o poskytnutí ročního příspěvku ve výši 4 000,- Kč/
osobu.. Tato organizace zajišťuje pro J. a M. Zlatníkovi (jejichž opatrovníkem je Obec
Konecchlumí) hygienické služby, úklid domu, atd.
Zastupitelé schválili 6 hlasy příspěvek v celkové výši 8.000,- Kč pro Oblastní charitu Jičín.
5. V rámci rekonstrukce silnice v Kamenici byla jako objízdná trasa s tímto upravena
„ kostelní cesta“. V rámci úprav objízdné trasy byly provedeny úkony nad rámec zmiňované
úpravy objízdné cesty (zemní práce, vybudování dvou přejezdových mostků, oprava cesty
k Henychovým). Celková cena těchto prací činí 95.000,- Kč včetně DPH.
Zastupitelé schválili 6 hlasy úhradu výše uvedeného v částce 95 000,- Kč. Úhrada bude
provedena v lednu 2015 (na žádost dodavatele).

6. Starosta A. Hlawatschke seznámil zastupitele s oznámením Lesů ČR o zahájení územního
řízení – lesní cesta „U dubu“ v k.ú. Kamenice. Zjistit, do kdy má p. Vančura pronajatý obecní
pozemek, který je součástí plánovaného územního řízení.
7. Manželé Dufkovi nám zaslali žádost - rekonstrukce cesty k rodinnému domu čp. 12
v Konecchlumí. V roce 2015 se nepočítá s rozsáhlou rekonstrukcí této komunikace. Bude
řešeno v příštím období.
8. Pan Václav Šteffl nám zaslal oznámení, že na svých pozemcích p.č. 85 a 110/28 v k.ú.
Konecchlumí provede prořezání neovocných stromů.
9. Myslivecké sdružení Sluka Kamenice nám zaslalo oznámení, že Krajský úřad
Královéhradeckého kraje mu udělil výjimku na chov koroptve polní.
10. Paní Radka Šimáková nám zaslala žádost na odkup pozemku p.č. 115/1 v k.ú.
Konecchlumí. Dne 24.11.2014 bude provedeno místní šetření(Aleš Hlawatschke, R. Němec).
Na příštím zastupitelstvu obce se rozhodne o případném prodeji.
11. Místostarosta R. Němec informoval zastupitele o cenové nabídce na koupi sypače Agrex
XL 500. Zjistit další cenové nabídky, zajistí J. Kunčík.
12. Firma Elprom Hořice nám zaslala cenovou nabídku za zhotovení projektové dokumentace
stavby veřejného osvětlení v Konecchlumí za částku 87 600,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy, aby starosta obce A. Hlawatschke podepsal s firmou Elprom
smlouvu.
13. Firma MKE Mádle nám zaslala cenovou nabídku na domovní telefon do MŠ
v Konecchlumí za částku 12 946,- Kč bez DPH. Oslovíme p. J. Lánského, aby nám zaslal
cenovou nabídku na výše uvedené.
14. Starosta A. Hlawatschke oznámil zastupitelům, že se mohou zúčastnit školení „Mediální
trénink pro nové zastupitele“, které se koná 9.12.2014 v Hradci Králové.
15. Vzhledem k nestabilní a stále se snižující členské základně místního tchoukballového
klubu navrhuje A. Hlawatschke prodej tchoukballového zařízení (2 ks konstrukcí = trampolín
a 4 ks míčů). O tento set projevil zájem tchoukballový klub z Prahy, který za něj nabízí
částku 6.000,- Kč. Zastupitelé schválili 5 hlasy prodej, 1 člen se zdržel hlasování.
16. Zastupitelé předběžně navrhli do rozpočtu obce na rok 2015:
rekonstrukce veřejného osvětlení
1 000 000,- Kč
komunikace (kostelní cesta)
250 000,- Kč
školka (2x dveře, žlábky, svody)
200 000,- Kč
zázemí sportoviště
800 000,- Kč
„pekárna“ (střecha)
100 000,- Kč
obměna zahr. techniky
100 000,- Kč
17. Zajistit u firmy Dvořák, Ždár nad Sázavou preventivní údržbu, případně opravu svahové
sekačky Spider. Zajistí J. Kunčík.

18. Zastupitelé projednali, za účasti spolumajitele Pohostinství „U Patřínů“ pana T. Kazdy,
vhodné umístění reklamního poutače na obecním chodníku tak, aby byl zabezpečen
bezproblémový průchod a průjezd s kočárky po chodníku. Majitelka „Lahůdek“ p. Vilgošová
se jednání nezúčastnila, přestože byla pozvaná k účasti na jednání.
19. Pevný reklamní poutač „Motel Charlic Kovač“, který je umístěn v chodníku před MŠ
Konecchlumí bude přemístěn za plot, do zahrady MŠ Konecchlumí. Majitel „Motelu
„Charlie“ p. Halfar poskytne MŠ v Konecchlumí sponzorský dar.
20. Termín obecního plesu v Konecchlumí - pátek 6.2.2015.
21. Pan J. Suchánek ml. byl potrestán 300 hodinami veřejně prospěšných prací. Požádal
Obecní úřad v Konecchlumí o vykonání těchto prací pro potřeby obec. Zastupitelé žádosti
vyhověli, bude vykonávat VPP pro Obec Konecchlumí od 1.1.2015.
22. Zastupitelé schválili 6 hlasy požádat Královéhradecký kraj o dotaci z POV na
rekonstrukci veřejného osvětlení. Bude řešeno po dohodě s projektantem a v souladu se
stavebním povolením.
23. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy koupi pozemku p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí od pana
Marka Čeřovského a paní Jany Bockové, oba bytem Konecchlumí 45 za kupní cenu
221 700,- Kč. Jedná se o realizaci práva zpětné koupě pozemku z důvodu, že dosavadní
vlastnici nevystavěli na uvedeném pozemku stavbu rodinného domu, jak se zavázali při koupi
pozemku od obce Konecchlumí v kupní smlouvě z 2.9.2009.
24. Termín příštího zastupitelstva – 12.12..2014 v 17 hodin
25: Diskuse. J. Rajtr – stacionární radar
T. Zachoval – znečišťování obecních komunikací v Kamenici
Usnesení: ad 3) schválen nákup PC s příslušenstvím za částku 22 000,- Kč
ad 4) schválen příspěvek ve výši 8.000,- Kč pro Oblastní charitu Jičín
ad 5) schválena oprava „kostelní cesty“ za částku 95 000,- Kč
ad 12) schváleno – uzavřít smlouvu s firmou Elprom Hořice na zhotovení
projektové dokumentace na veřejné osvětlení v Konecchlumí za částku
87 600,- Kč + DPH
ad 15) schválen prodej tchoukballového setu za částku 6.000,- Kč
ad 22) schváleno požádat Královéhradecký kraj o dotaci z POV na výstavbu
veřejného osvětlení v Konecchlumí
Sepsala dne 24. 11. 2014 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
J. Kunčík

Starosta: A. Hlawatschke

