Zápis z 31.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 24 5. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluvena 3. Lánská – nemoc)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. mobilní rozhlas
4. žádost p. Maťátka o odkup části parcely p.č. 21/4 v k.ú. Konecchlumí
5. letní sezóna ve sportovním areálu
6. bývalý areál ZD
7. dětské hřiště Kamenice
8. plynová přípojka – obecní byt čp. 81, p. Patřínová
9. rekonstrukce cesty pod zámeckým parkem
10. úprava prostor před budovou a v zahradě MŠ v Konecchlumí
11. přijetí dotace z MMR
12. valná hromada V.O.S. Jičín
13. bývalá provozovna pošty
14. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, T. Zachoval..
3. Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Neogenia, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno nám
představil jejich produkt - mobilní rozhlas.
Hlasování: pro: 1
proti: 6
zdrželo se: 0, zamítnuto.
4. Zastupitelé projednali žádost p. Jiřího Maťátka z Kamenice o odprodej části parcely
oddělené z parcely p.č. 21/4 v k. ú. Kamenice. Dne 29.5.2017 proběhne místní šetření.
5. Letní sezóna u vodní nádrže v Konecchlumí. 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,. Vstup na pozemky u vodní nádrže bude zpoplatněn
denně v době od 10.00 hodin do 19.00 hodin
V prostorách SA budou v letošní sezóně promítnuty v letní kině dva filmy, první dne
30.6.2017 a druhý 25.8.2017.
6 Starosta obce p. Aleš Hlawatschke jednal s firmou Chládek x Tintěra, Pardubice
o možnosti uskladnění zeminy, cca 10 000 – 15 000 tun, do bývalého areálu zemědělského
družstva. Firma dodá rámcovou smlouvu o uskladnění zeminy na dobu 3 roky.

7. Vyhodnocení nabídek – výběrové řízení na zhotovitele dětského hřiště v Kamenici.
Nabídku zaslaly a dodaly vše potřebné dle zadání výběrového řízení níže uvedené firmy:
TR ANTOŠ s.r.o., Na Plachtě 1631, Turnov, cenová nabídka 528 528,- Kč (včetně DPH)
BERGER-HVAK s.r.o., Vanišova 552, Horní Jelení, cenová nabídka 532 400,- Kč (vč. DPH),
TEWIKO SYSTEMS s.r.o., M. Horákové 185/66, Liberec, cenová nabídka 490 643,- Kč
(vč.DPH).
Komise doporučila podepsat smlouvu s firmou TEWIKO SYSTEMS, Liberec.
Schváleno 5-ti hlasy
8. Zastupitelé projednali žádost p. Jiřiny Patřínové a zavedení plyn. přípojky a zakoupení
plynového kotle do obecního bytu v domě čp. 81 . Zadáme vypracování cenové nabídky.
9. Zastupitelé projednali žádost p. Jany Slámové, Praha (rekr.dům v Kamenici), která žádá o
opravu komunikace p.č. 265 v k.ú. Kamenice. Žádost zasláno „formou petice“. Bude zaslána
písemná odpověď v termínu do 30-dnů od podání žádosti.
10. Zastupitelé projednali úpravu prostor před vstupem do budovy MŠ, prostory u pískoviště
na zahradě MŠ. Oslovíme firmu p. Taláskové o vyhotovení cenové nabídky.
11. Zastupitelstvo schválili 7 hlasy Rozpočtovou změnu č.2 přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/5, 110 15 Praha 1, IDčíslo: 117D815006476 ve výši
344 200,- Kč na vybudování dětského hřiště v Kamenici..
12. Vodohospodářská obchodní společnost Jičín nám zaslala pozvánku na Valnou hromadu,
která se koná dne 7.6.2017. Starosta obce pověřil p. Evu Lánskou, aby se valné hromady
V.O.O. Jičín zúčastnila.
13. Prostory v budově čp. 81 v Konecchlumí, kde byla pobočka České pošty Jičín, budou
využita pro potřeby obecního úřadu.
14. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení: ad 6) schválena rámcová smlouva uskladnění zeminy v prostorách bývalého
ZD v Konecchlumí
ad 7) vybrána firma TEWIKO SYSTEMS na zhotovení dět. hřiště za 490643 Kč
ad 11) schváleno RZ č.2 přijetí dotace z MMR na vybudování dětského hřiště v
Kamenici 344 200 Kč
Sepsala dne: 30.5. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke

