Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 3.2.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.15 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluveni :
Program: 1. úvod
2. volba ověřovatelů zápisu
3. svoz bioodpadu
4. změna řešení nakládání s odpadem u hřbitova
5 odměňování pomocníků při pořádání kulturních akcí
6. 7. obecní ples Konecchlumí a Kamenice
7. příspěvek TJ Butoves
8. určení podmínek prodeje parcely p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí
9. aktualizace strategického rozvojového dokumentu na období 2016-2018
10. vznik „web týmu“ naší obce
11. dotace z MMR na dokončení zázemí sportovního areálu
12. výměna dveří u budovy MŠ v Konecchlumí
13. převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
14. petice – řešení nedodržování rychlosti v obci
15. sourozenci Milan a Jaroslav Zlatníkovi
16. vykonávání OPP – Jar. Suchánek ml.
17. prodej parcely p.č. 200/26 v k.ú. Konecchlumí
18. smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavbu
19. vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
20. sbírka ošacení „Diakonie Broumov“
21. diskuze

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
2. Ověřovateli byli jmenováni J. Kunčík, J. Měsíček.
3. Zastupitelé projednali nabídku firmy OK Zahrady, J. Jungmanna, Nový Bydžov na svoz
bioodpadu. Z nabídky zastupitelé schválili variantu – četnost svozů od 1.4. do 30.11.2015
1x za měsíc = 8 svozů/rok za částku 9 980,- Kč včetně DPH (příloha č. 1).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Zastupitelé projednali změnu v nakládání s odpadem ze hřbitova. Ponechat jeden kontejner
(u bočního vchodu na hřbitov), druhý kontejner nahradit velkoobjemovými popelnicemi
s pravidelným 14 dním odvozem odpadu. Bude provedeno místní šetření,
5. Odměňování pomocníků při kulturních akcích – zajistí předseda kulturního výboru
J. Měsíček, výše odměny závisí podle náročnosti akce.
6. V pátek 6.2.2015 se bude konat 7. Obecní ples Konecchlumí a Kamenice.

7. Starosta obce A. Hlawatschke navrhl finanční příspěvek TJ Butoves – oddílu stolního
tenisu (6 registrovaných členů tohoto oddílu je z Konecchlumí). Zastupitelé schválili částku
500,- Kč /osobu/rok. Celková částka činí 3 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.

8. Zastupitelé projednali podmínky prodeje parcely p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí.
Byla stanovena minimální částka = 369 500,- Kč ( 1478 m2 x 250,- Kč/1m2). Zájemci o
koupi parcely mohou zasílat své nabídky v termínu od 20.2.2015 do 31.3.2015 do 17 hodin
(došlé nebo osobně podané). Vyhodnocení nabídek proběhne dne 31.3.2015. Zvítězí nejvyšší
nabídka.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
9. Na příštím zasedání zastupitelstva je nezbytné aktualizovat strategický rozvojový dokument
na období let 2016 – 2018.
10 Od 1.1.2015 vznikl „web-tým“ naší obce ve složení: Eduard Kotek, David Bařtipán,
Stanislav Chudoba ml.. Skupina bude mít na starosti webové obecní stránky, bude vytvářet
občasník KOmetKa.
11. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační program, který je vhodný k finanční
podpoře plánovaného dokončení zázemí sportovního areálu. Zastupitelé schválili podání
žádosti o dotaci.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
12. V budově MŠ v Konecchlumí je potřeba vyměnit troje vstupní dveře (boční vchod, do
zahrady, do kuchyně). Oslovit firmu Matrix, zda jejich nabídku na výměnu dveří, z roku 2014
je platná. Případně oslovit další firmy.
13. Starosta přečetl zastupitelům návrh smlouvy mezi Biskupstvím Hradec Králové a Obcí
Konecchlumí na bezúplatný převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí. Ve smlouvě je
předmětem převodu pouze budova kostela s pozemkem, mobiliář kostela by zůstal majetkem
církve.
Hlasování: pro: 0
proti: 7
zdrželo se: 0, zamítnuto, aby starosta obce tuto
smlouvu podepsal.
14. Domluvit schůzku s novým starostou Města Jičín JUDr. Malým – řešení nedodržování
rychlosti v naší obci, podání písemné žádosti na dopravní odbor na MěÚ v Jičíně.
15. Sourozenci J. a M. Zlatníkovi – v závěru loňského roku byly problémy (nepustili členy
Oblastní charity Jičín do domu, aby mohly provést domluvené úkony). Začátkem letošního
roku došlo k mírnému zlepšení. V případě nezlepšení situace požádat o vyšetření
psycholožkou.
16. Starosta obce podepsal dohodu na vykonávání obecně prospěšných prací s Jar.
Suchánkem ml. Obecné prospěšné práce jsou soudem nařízené ve výši 300 hodin,
vykonatelných nejpozději do 2 let od usnesení, vydané okresním soudem. Připravit seznam
prací, které bude na OPP Jar. Suchánek ml. bezplatně vykonávat.

17. Zastupitelé schválili prodej parcely p.č. 200/26 v k.ú. Koneecchlumí p. Jindřišce
Stuchlíkové za částku : 69m2 x 50,- /1m2 + náklady za vyhotovení kupní smlouvy.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
18. Starosta obce A. Hlawatschke přečetl zastupitelům návrh Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby Konecchlumí – rekonstrukce
části sítě nn mezi Obcí Konecchlumí a firmou ČEZ distribuce.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno, aby starosta obce A.
Hlawatschke tuto smlouvu podepsal.
19. Učitelka místní MŠ v Konecchlumí p. M. Hakenová nabízí uspořádání adventní koncertu
v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí s dětmi z naší MŠ. Zastupitelé se shodli, že o tuto
aktivitu máme zájem., nabízíme termín konání dne 29.11.2015 (po ukončení koncertu bude
slavnostní rozsvícení vánočního stromu).
20. Pro Diakonii Broumov zajistíme ve dnech 13.2.2015 (od 16 do 18 hodin) a 14.2.2015 (od
9.00 do 11.00 hodin) sbírku ošacení. Místem sbírky je zasedací místnost v budově OÚ.
21. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 3) schválena nabídka formy OK Zahrady, Nový Bydžov na svoz bioodpadu –
varianta – za částku 9 980,- Kč včetně DPH
.
ad 7) schválen fin.TJ Butoves – oddíl stolního tenisu v částce 3000,- Kč
ad 8) schváleny podmínky pro prodej parcely p.č. 200/29 v k.ú. Konecchlumí
ad 11) schváleno – požádat o dotaci z MMR na dobudování zázemí sportovního
areálu
ad 13) zamítnut návrh smlouvy na bezúplatný převod místního kostela bez
mobiliáře
ad 17) schválen prodej parcely p.č. 200/26 p. Jindřišce Stuchlíkové
ad 18) schváleno – uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu stavby Konecchlumí – rekonstrukce části sítě nn mezi
Obcí Konecchlumí a firmou ČEZ distribuce.
Sepsala dne 5. 2. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
J. Měsíček
Starosta: A. Hlawatschke

