Zápis ze 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 15.7.2016
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. žádost p. Říhy o odkup parcely
4. pronájem zemědělské půdy
5. rekonstrukce chodníku u silnice I/35 v Konecchlumí
6. Konecchlumská traktoriáda 2016
7. Letní kino 2016
8. žádost p. Luštického o odkup parcely p.č. 20/3 v k.ú. Konecchlumí
9..žádost p. Luetického o souhlas s vedením vodovodní přípojky
10. úsekové měření rychlosti
11. nákup parcel p.č. 118/56, 69, 77 v k.ú. Konecchlumí
12..smlouva o výpůjčce
13. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, T. Zachoval.
3. Zastupitelé projednali žádost p. Josefa Říhy , Konecchlumí 43 o odkup části obecních
pozemků (oddělený z parcel p.č. 16/1, 16/31, 312/1 v k.ú. Konecchlumí).. Zastupitelé prodej
schválili s tím, že náklady na zhotovení geometrického plánu a znalecký posudek si zajistí
p. Říha na vlastní náklady.
Hlasování: pro: 6
proti: 1
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Zastupitelé projednali nabídky p. Radka Dufka a Lučanské zemědělské a.s. na pronájem
obecních pozemků. Zastupitelé schválili 7 hlasy, aby starosta obce p. Aleš Hlawatschke
uzavřel Pachtovní smlouvu s Lužanskou zemědělskou a.s.
5. Výběrové řízení na rekonstrukci chodníku podél silnice I/ 35 (od pohostinství
k Šidákovým) vyhrála firma Matex, Kladská 181, Hradec Králové s nabídkovou cenou
843 675,- Kč včetně DPH. Současně s rekonstrukcí chodníku proběhne výměna 7 ks sloupů
a svítidel veřejného osvětlení.
Zastupitelé současně projednali odkup zámkové dlažby od firmy Matex, Hradec Králové za
celkovou částku 30 258,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
6 Konecchlumská traktoriáda se uskuteční v sobotu 3.9.2016.
7. „Letní kino 2016“ bude pokračovat promítáním filmu „Okresní přebor“ dne 29.7.2016.
Poslední promítání v tomto roce bude 26.8.2016, a to pohádkou „S čerty nejsou žerty“.
8. Zastupitelé předběžně souhlasí s prodejem části parcely p.č. 20/3 v k.ú. Konecchlumí p.
Josefu Luštickému.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.

9. Pan J. Luštický zaslal na obecní úřad žádost o souhlas s vedením vodovodní přípojky přes
parcely p.č. 16/1, 16/31 a 312/1 v k.ú. Konecchlumí, které jsou ve vlastnictví Obce
Konecchlumí. Zastupitelé 7 hlasy schválili, aby starosta obce p. A. Hlawatschke podepsal
souhlas s vedením vodovodní přípojku k domu p. J. Luetického přes výše uvedené obecní
parcely.
10. Od Policie ČR v Jičíně jsme obdrželi nesouhlasné vyjádření k zamýšlené realizaci
úsekového měření rychlosti v obci Konecchlumí. Požádáme o vyjádření Policii ČR v Hradci
Králové ( nadřízenému orgánu).
11. Zastupitelé projednali odkup parcel p.č. 118/56, 118/66, 118/79 v k.ú. Konecchlumí.
Celková výměra těchto parcel činí 2 955 m2, celková částka 147 750,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
12. Zastupitelé projednali smlouvu o výpůjčce mezi Královéhradeckým krajem a Obcí
Konecchlumí. Správa silnic Královéhradeckého kraje vybuduje v úseku Pohostinství u Patřínů
– Dvořákovi parkoviště. Po jeho vybudování bude parkoviště bezplatně převedeno do
vlastnictví Obce Konecchlumí.
Zastupitelé schválili 7 hlasy, aby starosta obce p. A. Hlawatschke tuto smlouvu o výpůjčce
podepsal.
13. Diskuse: Pan J. Suchánek st. se nejpozději 31,7,2016 odstěhuje z obecního domu.
Dluží obci částká cca 23 000,- Kč (za nájemné, vodu, elektrický proud) – bude vymáháno
soudní cestou.
.

Usnesení: ad 3) schválen prodej části obecního pozemku odděleného z parcel pč. 16/1, 16/31,
312/1 v k.ú. Konecchlumí p. J. Říhovi, Konecchlumí 43
ad 4) schváleno uzavřít pachtovní smlouvu s Lužanskou a.s.(pronájem obecních
pozemků).
ad 5) schválen dodavatel na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení
ad 8) schválen prodej části parcely p.č. 20/3 v k.ú. Konecchlumí p.J. Luštickému
ad 9) schváleno vedení vodovodní přípojky pro p. J. Luštického přes parcely
p.č. 16/1, 16/31 a p.č. 312/1 v k.ú. Konecchlumí
ad 11) schválen nákup parcel p.č. 118/56, 118/69 a p.č. 118/77 v k.ú. Konecchlumí
za částku 147 550,- Kč

Sepsala dne 22. 7. 2016 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: E. Lánská
T. Zachoval

Starosta: A. Hlawatschke

