Zápis č. 20 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 14.6.2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. audit hospodaření obce za rok 2015
4. účetní závěrka obce Konecchlumí a MŠ v Konecchlumí
5. závěreční účet za rok 2015
6. noční turnaj v plážovém volejbale – 30.7.2016
7. žádost o odkup pozemků (p. 16/1, 16/31, 312/1 v k.ú. Konecch.)– p. Josef Říha
8. zeleň v obci Konecchlumí
9. územní plán obce – Rozhodnutí o námitce
10. územní plán obce – Veřejná vyhláška a vydání územního plánu
11. Pošta Partner
12. letní sezóna ve SA v Konecchlumí
13. pronájem pozemků k zem. činnosti
14. rekonstrukce střechy bývalé pekárny
15. žádost o odkup p. 20/2 v k.ú. Konecchlumí – p. J. Luštický
16. žádost o vedení vodovodní přípojky přes obecní pozemky – p. J. Luštický
17. koncert operní pěvkyně Karly Bytnarové a kytaristy Lubomíra Brabce
18. údržba zahradní techniky
19. parkoviště (od hospody k parkovišti k vodní nádrži)
20. cyklostezka Konecchlumí – Kamenice
21. umístění M. Zlatníka do ústavu v Chotělicích
22. vyhodnocení výběrového řízení - dodavatel na rekonstrukci chodníku
23. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, J.Měsíček.
3. .Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s výsledkem auditu hospodaření obce
Konecchlumí za rok 2015. Obdrželi jsem hodnocení „B“.
4. Zastupitelé schválili účetní závěrku za rok 2015 a souhlasí s převodem výsledku
hospodaření ve výši 1 765 020,60 z účtu 431 na účet 432.
Opatření k závěrečnému účtu splněno
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
5. Závěrečný účet obce Konecchlumí – starosta seznámil zastupitele se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Zastupitelstvo obce schválilo
závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou.
Obec nedodržela ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 147a, když
nezveřejnila na profilu veřejného zadavatele ve lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku Konecchlumí – veřejné osvětlení. Cena zakázky byla 858 432,- Kč bez
DPH.
Opatření: zajištěno propojení zveřejnění zakázky na obecních stránkách s profilem veřejného
zadavatele.

Obec při rozpisu schváleného rozpočtu neuvedla na straně výdajů a financování částku
schválenou zastupitelstvem. Ve výkazu Fin 2 – 12 byla uvedena částka v položce II.
rozpočtové výdaje – schválený rozpočet ve výši 5 060 000,- Kč a v položce II. financování –
třída 8 ve výši 138 200,- Kč, což je o 50 000,- Kč méně, než schválilo zastupitelstvo. Tím
došlo k porušení vyhlášky č. 5/2014 Sb. § 6.
Administrativní chyba byla způsobena rozpisem rozpočtu – byla schválena zastupitelstvem o
50 000,- Kč vyšší částka oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu a byla opsána částka z návrhu
jako schváleného.
Opatření: důsledná kontrola u přepisu zveřejněného a schváleného rozpočtu na běžný rok fin.
komisí, starostou a místostarostou obce.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.

6 Noční turnaj v plážovém volejbale se uskuteční 30.7.2016 od 19 hodin v prostorách
sportovního areálu v Konecchlumí.
.
7..Pan Josef Říha zaslal na obecní úřad žádost o odkup části pozemků p.č. 16/1, 16/31, 312/1
vše v katastrálním území Konecchlumí. Bude provedeno místní šetření (dne 20.6.2016).
8. Starosta seznámil zastupitele s návrhem p. Šárky Taláskové s osázením zeleně u vodní
nádrže a na obecních pozemcích zamýšlené návsi na „hořením konci“. Bude provedeno místní
šetření.
9. Zastupitelé schválili 7 hlasy Rozhodnutí o námitce územního plánu obce Konecchlumí (kat.
území Konecchlumí a Kamenice).
10. Zastupitelé schválili 7 hlasy Veřejnou vyhlášku a vydání územního plánu obce
Konecchlumí. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na dobu 15 dní na úřední a elektronické
úřední desce.
11. Pošta Konecchlumí ukončí v obci Konecchlumí svoji činnost. Firma Pošta Partner.nabídla
obci Konecchlumí, zda bychom s nimi uzavřely smlouvu o zajišťování poštovních služeb na
obecním úřadu v Konecchlumí.
Hlasování: pro: 1
proti: 6
zdrželo se: 0, zamítnuto.
12 Letní sezóna u vodní nádrže v Konecchlumí bude zahájena 25.6.2016. Cena vstupného
bude činit 35,- Kč, resp. 20,- Kč. Cena permanentky je 200,- Kč pro trvale bydlící občany
v Konecchlumí nebo v Kamenici, 300,- Kč pro „chalupáře“ v našich obcich. Pokladní:
p. J. Kyselová s p. K. Chudobovou, a sl. P. Smolíková s p. P. Kolc. Budou se střídat
v týdenních intervalech, vstup na pozemky u vodní nádrže bude zpoplatněn denně v době od
10.00 hodin do 19.00 hodin.
13. Pronájem pozemků k zemědělské činnosti. Vzhledem k provedení digitalizace pozemků
v našich katastrálních územích, čímž došlo k přečíslování některých pozemků, je nutné
uzavřít novou nájemní smlouvu. Dlouhodobě má v pronájmu obecní pozemky Lučanská
zemědělská a.s., Lužany. Nově zaslal žádost o pronájem obecních pozemků p. R. Dufek.
Bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

14. Do nabídkového řízení na rekonstrukci střechy bývalé pekárny se přihlásily 3 zájemci:
Pan Lukáš Portych, Macharova 509, Lázně Bělohrad s cen. nabídkou 250 145,- Kč vč. DPH.
Pan Stanislav Záhon, K. Světlé 99/37, Liberec s cenovou nabídkou 269 803,- Kč vč. DPH.
Pan Bronislav Kristek, Havlíčkova 2134, Hořice s cenovou nabídkou 258 589,10 Kč vč. DPH.
Komise doporučila uzavřít smlouvu s p.Portychem.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
15. Pan Josef Luštický zaslal na obecní úřad žádost o odkup obecního pozemku p.č. 20/2
v k.ú. Konecchlumí. Bude provedeno místní šetření.
16. Pan Josef Luštický zaslal na obecní úřad žádost o vedení vodovodní přípojky k jeho domu
přes obecní pozemky, p.č. 16/1, 16/31, 312/1 v k.ú. Konecchlumí. Bude provedeno místní
šetření (20.6.2016).
17. Obdrželi jsme nabídku na konání koncertu operní pěvkyně Karly Bytnarové za doprovodu
kytaristy Lubomíra Brabce v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí., termín konání
koncertu 20.8.2016, cena 20 000,- Kč. Zastupitelé nabídku 7 hlasy schválili.
18. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele s nezbytnou údržbou zahradní
techniky. Byla provedena oprava u zahradního traktoru zn. Grossjet za 8.000,- Kč a u
sekačky zn. Spider za částku 12 000,- Kč.
19.Architekt p. Janda nám zaslal návrh koncepce řešení parkování vozidel v úseku od
pohostinství „U Patřínů“ k parkovišti u vodní nádrže v Konecchlumí. Bude provedeno místní
šetření.
20.Zastupitelé projednali případné náhradní řešení vedení trasy cyklostezky Konecchlumí –
Kamenice.
21. Starosta obce Aleš Hlawatschke seznámil zastupitele o umístění M. Zlatníka do ústavu
v Chotělicích.
22. Do nabídkového řízení na rekonstrukci chodníku v úseku od pohostinství „U Patřínů“
k domu manž. Šidákových v Konecchlumí se přihlásily 2 firmy. Firma Matex Hradec Králové
s cenovou nabídkou ve výši 697 253,- Kč bez DPH a firma Stavo Sachs Kukleny.
Externí firma Profesionálové a.s, Haškova 1714/3, Hradec Králové vyhodnotila cenové
nabídky a doporučila obci Konecchlumí, aby uzavřela smlouvu s firmou Matex Hradec
Králové.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
23. Diskuse.
Usnesení: ad 4) schválen účetní závěrka obce za rok 2015
ad 5) schválen závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou
ad 9) schváleno Rozhodnutí o námitce územního plánu obce Konecchlumí
ad 10) schválena Veřejná vyhláška a vydání územního plánu obce Konecchlumí
ad 11)zamítnutí nabídky firma Pošta Partner na poskytování poštovních služeb na
obci Konecchlumí
ad 14) schváleno – uzavřít smlouvu s p. Portychem, Lázně Bělohrad na

rekonstrukci střechy bývalé pekárny v Konecchlumí s cenovou nabídkou
250 145,- Kč vč. DPH
ad 17) schváleno – koncert p. Karly Bytnarové za doprovodu p. Lubomíra Brabce
v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí za částku 20 000,- Kč
ad 22) schváleno – uzavřít smlouvu s firmou Matex Hradec Králové na
rekonstrukci chodníku od pohostinství „U Patřínů“ k Šidákovým za částku
697 253,- Kč bez DPH
Sepsala dne 21. 6. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
J. Měsíček

Starosta: A. Hlawatschke

