Zápis č. 28 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 6.3.2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.30hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven: R. Němec – zaměstnání)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. rozpočtový a strategický výhled na období 2018-2020
4. obecní web
5. pošta
6. archivace dokumentů.
7. lední kino 2017
8. nákup sněhové frézy a elektrocentrály
9. bistro SA – kouření v prostoru pódia
10. návrh smlouvy – zahr. práce p. Talácková
11. obecní ples
12. elektronické zabezpečení kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
13. žádost o odkoupení části parcely z p.č. 200/21 v k.ú. Konecchlumí –
Mgr. L. Smolíková
14. bývalý zemědělský dvůr v Konecchlumí
15. žádost o ukončení nájmu nebyt. prostor – p. Václav Zhouf
16. poplatek za komunální odpad na rok 2017
17. zeleň v obci
18. příspěvek na nákup automobilu pro Oblastní charitu Jičín
19. žádost o odkup parcel p.č. 16/32, 312/5, 16/33 v k.ú. Konecchlum - p. J. Říha
20. žádost o odkup části parcely z p.č. 256/1 v k.ú. Kamenice – Ing. R. Chvalinová
21. žádost o odkup části parcely z p.č. 29/15 v k.ú. Kamenice – p. Petr Chvalina
22. žádost firmy GTT Česká Třebová o uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu na p.č. 214/34 v k.ú. Kamenice
23. diskuse

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, T. Zachoval.
3. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili rozpočtový a strategický výhled na období 20182020. Příloha č. 1.
4 Zastupitelé 6 hlasy schválili nabídku firmy ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/3, Praha 1 na
design tzv. responzivního webu, kde budou stránky dobře zobrazitelné, jak na standard PC,
tak i na tabletech a telefonech., a to nabídku, tzv. „Balíček“, k základní verzi je navíc modul
SMS zpráv, Rezervační systém, Kalendář akcí, Turistika.cz, Akce.cz, Počasí a navíc 1GP
hostingu a LOW (legislativní optimalizace webu). Cena tohoto balíčku je 20.000,- Kč + 100,Kč/měsíč za podporu modulů a dat.
5. Poštu bude od 1.5.2017 provozovat Jednota Nová Paka v provozovně Coop Konecchlumí
formou Pošta-partner.

6. Je potřebné provést archivaci dokumentů na Obecním úřadu v Konecchlumí. Oslovíme
firmy, které se zabývají archivací dokumentů. Předpokládané náklady 25.000,- - 30 000,- Kč.
7. Letní kino 2017 – promítání se uskuteční dne 30.6.2017 a 25.8.2017.
Z filmové nabídky vybereme filmy v červnu.
8 Zastupitelé schválili 6 hlasy nákup elektrocentrály za max částku 35 000,- Kč. Nabídku a
nákup zajistí p. Jiří Kunčík.
9. Kouření v prostoru pódia ve sportovním areálu v Konecchlumí. Vyřešno zákonem o zákazu
kouření, který vstoupí v platnost 31.5.2017.
10. Zastupitelé 6 hlasy schválili uzavřít rámcovou smlouvu s p. Šárkou Taláckovou, Pod
Lipou 1531, Hořice na zajištění zahradnických prací v parku pod kostelem. Upřesnit pojmy
zahradnické a pomocné práce. Zajistí starosta p. Aleš Hlawatschke.
11. Informace o 9. obecním plese v Konecchlumí. Malá účast. Diskuse, zda příští rok
uspořádáme obecní ples.
12 Je nezbytné provést instalaci nového elektronického zabezpečení kostela. Stávající je
zastaralé a poruchové. Zjistit nabídky tohoto zařízení.
13. Žádost Mgr. L. Smolíkové, Konecchlumí 100 na odkup parcely ??? v k.ú. Konecchlumí.
Zastupitelé výše uvedené schválili 6 hlasy za částku 50,- Kč/1m2 + úhradu nákladů na sepsání
kupní smlouvy.
14. Ing.Veronika Váchová, A. Staška 2059/80b, Praha 4 souhlasí s naší nabídkou na odkup
parcel p.č. 13/2, 13/10, 13/11, 14/8, 14/9, st.p. 4/5 a budovy čp. 1 na st.p. 4/1, st. 4/4, st. 4/5 a
st. 4/6 vše v k.ú. Konecchlumí za částku 900 000,- Kč. Bude projednáno na příštím
zastupitelstvu obce.
15. Žádost p. Václava Zhouba, Konecchlumí 81 o zrušení nájmu nebytových prostor
k 31.1.2017. Zastupitelé s žádostí p. V. Zhouba souhlasí a nájem k tomuto datu ukončí.
16. Zastupitelé schválili 6 hlasy poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2017 ve výši
500,- Kč/1osobu. Pokud někdo bude požadovat popelnici navíc, tak mu bude účtován
poplatek 1 300,- Kč/1 rok.
17. Od úpatí mohyly odstraníme tři stromy, které jsou suché a vysadíme na jejich místo čtyři
nové stromy – sakury.
18. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili požadavek Oblastní charity Jičín na příspěvek na
nákup nového služebního vozidla. Finanční spoluúčast obce je 24 000,- Kč. Oblastní charita
zajišťuje některé služby pro naše nesvéprávné občany Jaroslava a Milana Zlatníkovi.
19. Zastupitelé schválili 6 hlasy prodej parcel p.č. 16/32, 312/5, 16/33 v k.ú. Konecchlumí p.
Josefu Říhovi, Konecchlumí za částku 50,-Kč/1m2 + cena za stromy na těchto parcelách dle
odhadu znalce + náklady na sepsání smlouvy a správní poplatek.

20. .Zastupitelé projednali žádost Ing. Radky Chvalinové na odkup parcely p.č 256/1 v k.ú.
Kamenice. Dne 13.3.2017 se uskuteční místní šetření.
21. Zastupitelé projednali žádost p. Petra Chvaliny na odkup parcely p.č 29/15 v k.ú.
Kamenice. Dne 13.3.2017 se uskuteční místní šetření.
22. Slečna Barbora Němcová, 47 nám zaslala žádost firmy GTT Česká Třebová o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu na p.č. 214/34 v k.ú. Kamenice. Zastupitelé 6 hlasy schválili, aby starosta obce p. Aleš
Hlawatschke tuto smlouvu podepsal.
23. Diskuse. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 3) schválen rozp. a strateg. výhled na období 2018 - 2020
ad 4) schválena nabídka firmy ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/3, Praha 1 na
design tzv. responzivního webu za částku 20 000,- Kč
ad 8) schválen nákup elektrocentrály za max částku 35 000,- Kč
ad 10) schváleno uzavřít rámcovou smlouvu s p. Š. Taláckovou na zahradnické
práce v parku pod kostelem
ad 13) schválen prodej parcely p.č. ?? Mgr. L. Smolíkové za částku 50,- Kč/1m2
+ úhrada nákladů na sepsání kupní smlouvy
ad 16) schválen poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2017 ve výši
500,- Kč/1 osoba
ad 18) schválen příspěvek Oblastní charitě Jičín ve výši 24 000,- Kč na nákup
nového vozidla
ad 19) schválen prodej parcel p.č.16/32, 312/5, 16/33 v k.ú. Konecchlumí p. Josefu
Říhovi, Konecchlumí za částku 50,-Kč/1m2 + související náklady
Zapsala dne 9 3. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
T. Zachoval

Starosta: A. Hlawatschke

