Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 31.3.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.15 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. volba ověřovatelů zápisu
3. prodej parcely p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí
4. vodní nádr
5 bývalý dvůr ZD
6. navýšení odměn
7. opětovné projednání prodeje parcely p.č. 102 a část p.č. 248/4 v k.ú. Kamenice
8. žádost o fin,. Příspěvek na obnovu cihelny v surovcově Lhotě
9. aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce na období 2016-2018
10. příspěvek na Konecchlumskou traktoriádu
11. soutěž Vesnice roku 2015
12. úprava bývalého kamenolomu v Kamenici
13. Smlouva o právu provést stavbu inž. sítí a omez. užívání nemovitosti (veř. osv..)
14. petice – řešení nedodržování rychlosti v obci Konecchlumí
15. audit
16. kolaudace vodovodu v Kamenici.
17. kabelizace el. vedení + realizace nového veřejného osvětlení v Konecchlumí
18. nákup křovinořezu
19. převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
20. Sokol Konecchlumí
21. „pálení čarodějnic“
22. stromy – větve přečnívající do veřejného prostranství
23. diskuze

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
2. Ověřovateli byli jmenováni E. Lánská, T. Zachoval.
3. Komise ve složení: Eva Lánská, Aleš Hlawatschke, a Rostislav Němec vyhodnotila
veřejnou nabídku na prodej parcely p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí (viz příloha č. 1). Do
veřejné nabídky se přihlásili manželé Petr a Lucie Hruškovi, bytem Na Jihu 524, Jičín
s nabídnou částkou 375 412,- Kč .
Zastupitelé projednali tuto nabídku a 7 hlasy schválili prodej parcely p.č. 200/29 v k.ú.
Konecchlumí manželům Hruškovým.
4. Člen zastupitelstva Jiří Měsíček informoval zastupitele, že dne 9.5.2015 provedou místní
hasiči čištění vodní nádrže a v následujícím týdnu v květnu provedou vybílení vodní nádrže.
Je nutné oslovit p. Květu Chudobovou a p. Jaroslavu Kyselovou , zda budou v letních
měsících prodávat vstupenky na vstup na obecní pozemky u vodní nádrže.
5. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že písemně oslovil p. Veroniku
Váchovou a Státní pozemkový úřad v Hradci Králové o nápravě vzhledu pozemků

v prostorách bývalého zemědělského družstva. SPÚ v Hradci Králové nás odkázal na jednání
se Stavebním úřadem v Jičíně.
6. Na základě zákona č. 37/2003 Sb., nařízení vlády z 16.3.2015 projednali zastupitelé výši
odměn členů zastupitelstva. Starosta: 17 919,- Kč, místostarosta: 12 344,- Kč.
Zastupitelé dále projednali navýšení platu ek. pracovnici Janě Lánské na částku 8.500,- Kč.
Dále zastupitelé projednali vytvořit seznam prací pro brigádníky obce, který bude rozdělen na
skupinu „A“ za odměnu ve výši 120,- Kč/1 hod a skupinu „B“ za odměnu ve výši 85,- Kč/1
hod. Částky jsou uváděny v hrubé mzdě.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
7. Zastupitelé opětovně projednali žádost manželů Fejfarových z Kamenice o případný odkup
parcely p.č. 102 a část pozemku z parcely p.č. 248/4 v k.ú. Kamenice. Bude zadáno provedení
vytyčení hranic pozemků a poté bude provedeno místní šetření za účasti majitelů okolních
pozemků.

8. Majitel cihelny v Šárovcově Lhotě, p. Martin Pour, zaslal na Obecní úřad v Konecchlumí
žádost o finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na obnovu cihelny.
Hlasování: pro: 0
proti: 6
zdrželo se: 1, zamítnuto.
9. Zastupitelé projednali aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce na r. 2016 2018. .
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
10 Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele o příspěvku Královéhradeckého
kraje na akci „Konecchlumska traktoriáda “ ve výši 20 000,- Kč. .
11. Zastupitelé se jednomyslně shodli, přihlásit se do soutěže „Vesnice roku 2015“. Přihlášku
je nutné zaslat do 30 4 2015. .
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
12. Úprava bývalého kamenolomu v Kamenici – provést místní šetření.
13. Zastupitelé pověřili starostu obce Aleše Hlawatschke, aby podepsal Smlouva o právu
provést stavbu inž. sítí a omez. užívání nemovitosti s firmou Správa a údržba silnic, Hradec
Králové.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 1, schváleno.
14. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele, že v problematice řešení
nedodržování rychlosti v obci Konecchlumí nedošlo ze strany Města Jičína k žádnému
posunu.
15. Termín auditu obce je stanoven na 28.4.2015 od 11 hodin.
16. Místostarosta obce Rostislav Němec informoval zastupitele, že v březnu 2015 bylo
provedeno kolaudační řízení vodovodu v Kamenici.

17 Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval o probíhající kabelizaci NN v Konecchlumí.
18. Zastupitelé projednali nákup křovinořezu za max částku 15 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno. .
19. Oznámení starosty o probíhajícím jednání o bezúplatném převodu kostela sv. Petra a
Pavla v Konecchlumí do majetku obce. Zastupitelé schválili doplnit současnou žádost o
bezúplatný převod inventáře.
20. Starosta obce Aleš Hlawatschke informoval zastupitele o probíhající snaze obnovit
činnost Sokola Konecchlumí
21. Zastupitelé projednali finanční příspěvek na občerstvení pro děti na akci „pálení
čarodějnic“ v Konecchlumí a Kamenici výši 1 500,- Kč pro Konecchlumí a 1 000,- Kč pro
Kamenici..
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
22. Zastupitelé projednali postup řešení situace, kdy přečnívající zeleň ze soukromých
pozemků přečnívá do veřejných komunikací.
23. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 3) schválena nabídka manželé Hruškových, bytem Na Jihu 524, Jičín na prodej
parcely p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí za částku 375 412,- Kč
.
ad 6) schváleny odměny členům zastupitelstva a ek. pracovnici dle nařízení vlády
;
z 16.3.2015
ad 8) zamítnuto – příspěvek p. M. Pourovi na obnovu cihelny v Šárovcově Lhotě
ad 9) schválen Strategický rozvojový dokument obce na r. 2016 - 2018
ad 10) finanční příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši 20 000,- Kč na
„Konecchlumskou traktoriádu“
ad 11) schváleno – přihlásit se do soutěže Vesnice roku 2015
ad 13) schváleno – podpis Smlouvy o právu provést stavbu inž. sítě a omezení
užívání nemovitosti
ad 18) schválen nákup křovinořezu za částku max 15 000,- Kč
ad 21) schválen finanční příspěvek na občerstvení pro děti na akci „pálení
čarodějnic“ v Konecchlumí částka 1 500,- Kč, v Kamenici 1 000,- Kč

Sepsala dne 6. 3. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke

