Zápis z 39.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 31. 1. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.15 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluven J. Kunčík)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. žádost manž. Bařtipánových o odkup p. 311/1 a 311/2 v k.ú. Konecchlumí
4. dětské hřiště v Konecchlumí, cyklostezka, nakládání s odpady
5. vítání občánků
6. žádost ZŠ Veliš o finanční příspěvek
7. informace k riziku nákladů za odpadové hospodářství
8. autobusová zastávka Kamenice (směr Hořice – Jičín)
9. parcela p.č. 24 v k.ú. Konecchlumí
10. náletové dřeviny
11. prostory v budově čp.81 v Konecchlumí (pošta)
12. nabídka firmy TRX Praha (zámek Kamenice) - zemina
13. kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí – žádost o převod do vlastnictví obce
14. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, T. Zachoval..
3. Zastupitelé projednali žádost manželů Bařtipánových o odkup parcel p.č. 311/1 a 311/2
v k.ú. Konecchlumí. Dne 4. 2. 2018 ve 14 hodin se uskuteční místní šetření.
4. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele, že byla dne 13. 1. 2018
podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na vybudování dětského
hřiště v Konecchlumí („horní konec“). Dále informoval zastupitele, že probíhají projektové
práce na vybudování cyklostezky. Dva členové zastupitelstva si byli pohlédnout nakladač
firmy Keřka v Pardubicích, uvažujeme o jeho nákupu pro potřeby obce.
5. Vítání občánků se uskuteční dne 24. 2. 2018 ve 13. respektive ve 14 hodin.
6 Ředitel Základní školy Bodlák a Pampeliška Veliš Ing. Jiterský požádal Obec
Konecchlumí o finanční příspěvek na žákyni naší obce Anitu Šidlovou.
Zastupitelé 5 hlasy žádost zamítli.
7. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele s informací České asociace
odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství. Zastupitelé
schválili 5 hlasy toto usneseni:
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové
legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného
po schválení nových evropských odpadových směrnice a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.
8 Autobusová zastávka Kamenice (směr Hořice – Jičín). Dne 4. 2. 2018 se uskuteční místní
šetření – bezpečný přístup k zastávce.
9. Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových v Jičíně o bezúplatný převod parcely p.č. 24 v k.ú. Konecchlumí do majetku
Obce Konecchlumí.
10. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele, že zaměstnanec obce p. Z.
Plítek a p. Petr Suchánek (zaměstnanec na VPP) odstraňují náletové dřeviny na parcelách,
které jsou ve vlastnictví obce (kostelní cesta, za hasičskou zbrojnicí, ..).
11. Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili náklady na opravu místnosti v budově obecního
úřadu ( původně měla v nájmu Česká pošta Jičín ) ve výši max 50 000 Kč (nové linoleum,
radiátory, oprava omítek, malování, nové dveře).
12. Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili nabídku firmy TRX Praha (vlastník zámku
v Kamenici) na bezplatný odběr cca 100 m3 zeminy.
13. Zastupitelé projednali nabídku Biskupství Hradec Králové o bezúplatný převod kostela
sv. Petra a Pavla v Konecchlumí včetně inventáře do majetku obce.
Hlasování: pro: 4
proti: 1
zdrželo se: 0, schváleno.
14. Diskuse: uzavřít smlouvu s firmou O2 – telefon pro zaměstnance obce p. Z. Plítka
Parkovací pruh (od budovy bývalé pekárny směrem k pohostinství) – vypsat
výběrové řízení na dodavatele
Dne 18. 3. 2018 se uskuteční dětské maškarní (Pohostinství U Patřínů
v Konecchlumí. Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč.
Usnesení: ad 6) zamítnut finanční příspěvek ZŠ Bodlák a Pampeliška Veliš
ad 7) schváleno usnesení o riziku na navýšení nákladů za odpadové hospodářství
ad 9) schváleno požádat ÚZSVM v Jičíně o bezúplatný převod parcely
p.č. 24 v kat. území Konecchlumí do majetku Obce Konecchlumí
ad 11) schválení nákladů ve výši max 50 000 Kč na rekonstrukci místnosti
v budově obecního úřadu (pošta)
ad 13) schváleno – požádat Biskupství Hradec Králové o bezúplatný převod kostela
sv. Petra a Pavla včetně inventáře do vlastnictví Obce Konecchlumí
ad 14) schválen finanční příspěvek na dětské maškarní ve výši 3 000 Kč
Sepsala dne 1 2. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

