Zápis z 34.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 7.8. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven T. Zachoval)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3.obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
4. zhodnocení rozpočtovaných akcí za 1. pol. 2017
5. kontrola plnění rozpočtu za 1. pol. 2017
6. nabídka CBS nakladatelství, Zlín na zhotovení ručně malovaných map regionu
Jičínsko
7. zábradlí před budovou MŠ v Konecchlumí
8. posvícení – ukončení prázdnin v Kamenici
9. diskuse

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, J. Měsíček..
3. Zastupitelé projednali obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
(viz příloha č. 1).
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
4. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele o rozp. akcích za 1. pololetí
2017: Bylo vybudováno parkoviště u budovy MŠ za částku 42 955,- Kč, dětské hřiště
v Kamenici za částku 490 643,- Kč, byla zakoupena elektrocentrála za částku 33 031,- Kč,
náklady na geometrické plány 20 855,- Kč.
5. Místostarosta obce p. R. Něměc seznámil zastupitele s plněním rozpočtu za 1. pololetí
2017. Příjmy činily 6. 206 300,- Kč, výdaje 6 075 000,- Kč.

6 Nakladatelství CPS, Vodní 1901 Zlín nám zaslalo nabídku na zhotovení .ručně
malovaných map regionu Jičínsko. Zastupitelé projednali tuto nabídku a schválili 5 hlasy
zhotovení 2 ks exteriérových map v dřevěném stojanu, 200 ks skládacích malovaných map
regionu, 5 ks nástěnných map. Celková částka 34 390,- Kč bez DPH.
7. Dne 1.7.2017 došlo k poškození zábradlí před budovou MŠ v Konecchlumí (dopravní
nehoda). Firma MKE Konecchlumí zábradlí opravila za částku 7 990,- Kč. Náklady na opravu
zábradlí budeme požadovat po řidiči, který dopravní nehodu způsobil.
8. Dne 25.8.2017 proběhne v Kamenici rozloučení s prázdninami. Zastupitelé projednali a
schválili 5 hlasy finanční příspěvek od obce ve výši 2 500, -- 3.000,- Kč. Současně zastupitelé
schválili 5 hlasy finanční příspěvek na noční nohejbal, který se bude konat 19.8.2017 ve
sportovním areálu ve výši 1 000,- Kč.
9. Diskuse.
Zastupitelé stanovili ceny „půjčovného“ na majetek ve vlastnictví obce.

- Zapůjčení malého stanu ve výši 100,- Kč (pro místní), 200,- Kč (pro ostatní)
- zapůjčení pivního setu ve výši 50,- Kč, resp. 100,- Kč
- zapůjčení velkého stanu (12 x 6 metrů) 500,- Kč, resp. 2 000,- Kč
- zapůjčení výčepního zařízení 100,- Kč (pro místní)
Místostarosta seznámil zastupitele s tím, že oprava spideru činila 47 508,- Kč (špatná řídící
jednotka).
V pondělí 6.8.2017 provedli pracovníci Finančního úřadu Jičín kontrolu – čerpání dotací
v letech 2013, 2014 a kontrolu Dohod na veřejně prospěšné práce (p. Plítek, p. Suchánek, p.
Vondrysková).
Vybudování nového sběrného místa pro tříděný odpad (obecní pozemek č. DOPSAT).
Byly osloveny firmy na podání nabídky na zavedení plynového topení v domě čp. 81
v Konecchlumí (současná nájemnice p.J. Patřínová).
Dne 28.10.2017 se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí koncert operní
pěvkyně p.. Karly Bittnerové.

Usnesení: ad 3) schválena obecně závazná vyhláška č. 1 o nočním klidu
ad 6) schválena nabídka firmy CPS, Zlín na zhotovení map v celkové částce
41 612,- Kč
ad 8) schválen finanční příspěvek na sportovní akce v Konecchlumí a Kamenici ve
výši 4 000,- Kč
Sepsala dne 10 8. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
J. Měsíček
Místostarosta: R. Němec

