Zápis č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 26.5.2015
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven – J. Kunčík)
Program: 1. úvod
2. volba ověřovatelů zápisu
3. seznámení s výsledky auditu hospodaření obce za r. 2014
4. schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2014
5 žádost p. L. Šídla o odkoupení pozemku p.č. 75/4 v k.ú. Kamenice
6. podmínky výběrového řízení na provozovatele kiosku s občerstvením ve SA
7. výše vstupného v letní sezóně do SA + permanentky
8. tábor při obci Konecchlumí v roce 2015
9. soutěž „Vesnice roku 2015“
10. provozní řád prohlídek kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
11. sourozenci Zlatníkovi
12. dětský den
13. pozvánka na Valnou hromadu V.O.S.Jičín
14. instalace nových dopravních značek
15. převod podílu 1/5 p.č. 299 v k.ú. Konecchlumí
16. pronájem pozemků Lučanské zem. a.s..
17. nabídka společnosti DAS (pojištění a právní zastupování)
18. žádost o dotaci na opravu sakrálních staveb
19. nabídka p. Hynka Bláhy na opravu sochy sv. J. Nepomuckého v Konecchlumí
20. zemní práce
21. nabídka leteckých fotografií
22. diskuze
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
2. Ověřovateli byli jmenováni E. Lánská, T. Zachoval.
3..Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s výsledkem auditu hospodaření obce
a účetní závěrkou za rok 2014 Obce Konecchlumí a MŠ Konecchlumí. Bylo zjištěno, že
nebyla správně zaúčtována přijatá dotace ze SZIF ve výši 674 511,- Kč na opravu hřbitovní
zdi (zaúčtováno do investic, měl být neinvestiční transfer). Bylo provedeno opatření
k závěrečnému účtu (splněno 30.4.2015) č.d. 211, částka 674 511,- Kč přeúčtována z účtu 403
na 408.
4. Zastupitelé schválili účetní závěrku za rok 2014 Obce Konecchlumí a MŠ Konecchlumí a
souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 238 658,51 z účtu 431 na účet 432.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
5. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Konecchlumí za rok 2014 – s výhradou.
Současně bylo schváleno opatření k závěrečnému účtu - splněno 30.4.2015. Částka 674 511,Kč přeúčtována z účtu 403 na 408.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
6. Pan L. Šídlo z Kamenice nám zaslal žádost na odkup parcely p.č. 75/4 v k.ú. Kamenice.

Bude provedeno místní šetření - 7.6.2015.
7. Stanovení podmínek výběrového řízení na provozovatele kiosku s občerstvením ve
sportovním areálu v Konecchlumí.
Nájemní smlouva na období duben – říjen, 1. smlouva na období srpen 2015 – říjen 2016.
Výše nájemného 2 000,- Kč/měsíc, Obec zakoupí do zázemí SA lednici.
Pan Z. Jaroš zaslala cenovou nabídku na zhotovení stolů, lavic a židlí í do zázemí SA z
obecního materiálu za částku 11 000,- Kč
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
8. Zastupitelé projednali výši vstupného v letní sezóně do SA a cenu za permanentky pro
trvale bydlící a pro chalupáře.
Vstupenka pro dospělého: 30,- Kč, pro dítě od 6ti let 20,- Kč, děti do 6ti let budou mít vstup
do SA zdarma., rodinná vstupenka (2+2) za 80,- Kč. Částka za permanentku činí 200,- Kč pro
trvale bydlící, částka 300,- Kč pro chalupáře. Možnost zakoupení permanentek do 30.6.2015.
9. Při obci Konecchlumí se bude příměstský tábor, a to v termínu 13.7. – 17.7.2015
Bude se účastnit celkem 20 dětí, z toho 17 místních. Zastupitelé projednali příspěvek
z obecního rozpočtu pro místní děti ve výši 300,- Kč/1 dítě. Dále zastupitelé projednali
odměnu ve výši 9.200,- Kč (hrubá mzda) pro organizátorky tábora. Celková částka činí
14 300,- Kč.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
10. Hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2015“ navštíví naše obce 17.6.2015 v době
od 7.45 do 9.45 hodin. Zastupitelé vytvořili program, trasu prohlídky,..
11. Zastupitelé projednali, za jakých podmínek budou probíhat prohlídky v kostele sv. Petra
a Pavla v Konecchlumí v nadcházející turistické sezoně. Prohlídky budou probíhat po
telefonické domluvě. Vstupné bude činit 100,- Kč pro 1-2 osoby, 200,- Kč při počtu
návštěvníků 3 – 10 osob, 400,- Kč pro 11 a více osob.
12. Sourozenci Jaroslav a Milan Zlatníkovi dlouhodobě nereagují na podněty starosty,
místostarosty a pracovníků oblastní charity Jičín. Oslovíme lékařku – psycholožku, aby
provedla u obou bratů vyšetření a případně doporučila hospitalizaci v LDN.
13. V sobotu 13.6.2015 se bude konat v prostoru SA v Konecchlumí dětský den.
14. Vodohospodářská obchodní společnost Jičín nám zaslala pozvánku na Valnou hromadu,
která se bude konat 10.6.2015.
Zaslat V.O.S. Jičín omluvný dopis, že se nikdo ze zastupitelů naší obce Valné hromady jejich
společnosti nezúčastní.
15.V našich obcích budou nainstalovány nové dopravní značky (na chybějících místech).
Jedná se celkem o 32 ks dopravních značek. Oslovíme firma MKE Konecchlumí, která nám
zaslala cenovou nabídku ve výši 500,- Kč/1 dopravní značka.
16. Zastupitelé projednali nabídku na bezplatný převod podílu 1/5 parcely PK 299, k.ú.
Konecchlumí.

17. Lučanská zemědělská a.s. má pronajaté pozemky, které vlastní obec Konecchlumí.
Zastupitelé projednali prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků (planost NOZ).
Hlasování: pro: 0
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno, aby starosta obce
podepsal nájemní smlouvu s lučanskou zemědělskou a.s.
18. Společnost DAS (pojištění a právní zastupování) nám zaslala nabídku na pojištění a
právní služby.
Nabídka byla zamítnuta 6 hlasy.
19. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na obnovu drobných sakrálních
staveb. Výše dotace činí 70 %, spoluúčast obce 30 %. Požádáme o dotaci, podle výše max.
částky, a tím i spoluúčasti obce (zjistí starosta obce Aleš Hlawatschke), na opravu
„ Památníku padlých“ nebo „Křížku“ v Konecchlumí.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
20..Zastupitelé projednali cenovou nabídku p. Hynka Bláhy na opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého v Konecchlumí.
Zastupitelé 6 hlasy tuto nabídku zamítli.
21. Pan V. Horčička, Jičín, nám zaslal cenovou nabídku na provedení zemních prací (příkop
k vodní nádrži, příkop podél kostelní cesty, příkop u novostaveb, příkop za Frýbovými).
Zastupitelé tuto nabídku posoudili a schválili 6 hlasy, aby p. Horčička tyto práce provedl za
max. částka 40. 000,- Kč.
22..Zastupitelé projednali nabídku p. Kateřiny Václavíkové na zhotovení 15 ks leteckých
fotografií naší obce za částku 4 490,- Kč (bez DPH),
Hlasování: pro: 0
proti: 6
zdrželo se: 0, zamítnuto.
23. Do diskuze se přihlásil J. Měsíček – požádat J. Poura o opravu vstupních dveří do MŠ.

Usnesení: ad 4) schválení účetní závěrky za rok 2014 obce a MŠ
ad 5) schválen závěrečný účet za rok 2014 obce s výhradou
ad 7) schválena nabídka Z. Jaroše na zhotovení stolů, lavic a židlí do zázemí
sportovního areálu ve výši 11 000,- Kč (částka za provedenou práci, materiál
obecní)
ad 8 )schváleno - výše vstupného do SA, dospělý 35,-Kč /1osoba, dítě od 6 do 15
let/20,- Kč.
ad 9) schváleno – příspěvek na příměstský tábor v celkové částce 14 300,- Kč,
z toho 17 x 300,- /1 dítě + 9.200,- Kč pro organizátorky tábora
ad 17) schváleno – podepsat smlouvu s Lužanskou zem. a.s. (pronájem obecních
pozemků)
ad 18) zamítnuta nabídka společnosti DAS (pojištění a právní zastupování)
ad 19) schváleno požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
drobných sakrálních staveb (30 % spoluúčast z rozpočtu obce)
ad 21) schváleno – provedení zemních prácí v lokalitách určených zastupitelstvem
obce.p. V. Horčičkou za max. částku 40 000,- Kč

Sepsala dne 2 6. 2015 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke

