Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 27.4.2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. dotace na údržbu třešňovky a mokřadu
4. bratří Zlatníkovi
5. umístění lavic na veřejná prostranství
6. zastávky BUS v Kamenici (u silnice R 35)
7. cyklostezka Konecchlumí - Kamenice
8. rozpočtový energetický výhled na období 2017 - 2019
9..veřejné osvětlení + chodník v Konecchlumí
10. úsekové měření rychlosti
11. zeleň ve SA a okolí
12..umístění opravené sochy sv. Jana Nepomuckého
13. prodej palivového dříví
14. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, T. Zachoval.
3. V rámci Programu péče o krajinu jsme získali od Agentury pro ochranu přírody a krajiny
ČR, Jiráskova 1665, Pardubice dotaci na údržbu třešňovky a mokřadu ve výši 64 800,- Kč.
Bude nutné provést rozpočtovou změnu č. 1.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Sourozenci Jaroslav a Milan Zlatníkovi – je nutné řešit stávající situaci (v úvahu připadá
ústavní péče pro Jaroslava Zlatníka).
5. Rozmístění sedmi kusů obecních lavic – dvě lavice ke studánce do Kamenice, dvě lavice
k mohyle v Konecchlumí, dvě lavice na prostranství „na hořením konci“ v Konecchlumí,
jedna lavice k vodní nádrži v Konecchlumí.
6 Firma MKE Konecchlumí nám zaslala cenovou nabídku na opravu a montáž ocelových
podest dvou zastávek BUS u hlavní silnice v Kamenici. Cenová nabídka činí 27 500,- / 1 ks,
cena je bez DPH. Celková částka činí 66 550,- Kč (včetně DPH).
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
7. Bude uskutečněna schůzka s obyvateli obce, za jejichž pozemek by měla vést cyklostezka
Konecchlumí – Kamenice.
8. Byl vypracován Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019 (viz příloha).
9. Byla zahájena kabelizace el. síně NN v Konecchlumí v úseku od hospody U Patřínů
směrem k Šidákovým. V rámci této akce je v plánu vybudování nového veřejného osvětlení

v daném úseku. Zastupitelé schválili 7 hlasy umístění lamp veřejného osvětlení v tomto
úseku.

10 Byla vypracována podoba žádosti na úsekové měření rychlosti (viz příloha), kterou
zastupitelé schválili 7 hlasy. Tato žádost bude zároveň s žádostmi z obcí Staré Místo a
Ohaven (na úsekové měření rychlosti). zaslána na Policii ČR
11. Ve sportovním areálu v Konecchlumí proběhla schůzka s p. Pavlínou Laňarovou, která
nám doporučila dát vypracovat projekt na „zeleň ve SA“ (jaké druhy stromů, keřů, jejich
umístění).
12. Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla umístěna na nevhodném místě na křižovatce u
Pohostinství u Patřínů, je v současné době u p. Sklenáře v Luňanech na renovaci. Proběhne
místní šetření, abychom navrhli místo, kam sochu po opravě umístíme.
13. Na obecní úřad bylo doručeno několik žádostí na odkup palivového dřeva z obecního lesa.
Žádostem bude vyhověno. Pro jednoho každého zájemce je připraveno cca 5m3.
14. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 3) schválena rozpočtová změna č 1 – dotace na údržbu třešňovky a mokřadu ve
výši 64 800,- Kč
ad 6) schválena cenová nabídka firmy MKE Konecchlumí na zhotovení a montáž
podest u autobusových zastávek v Kamenici za celkovou částku 66 550,- Kč
ad 9) schváleno umístění lamp veřejného osvětlení v úseku od hospody směrem k
Šidákovým

Sepsala dne 4. 5. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
T. Zachoval

Starosta: A. Hlawatschke

