Zápis z 40.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 26. 2. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. rozpočtový a strategický výhled na období 2019 -2021
4. nabídka firmy Eurovia – zemina, recykláž
5. vítání občánků, obecní ples
6. bezpečnostní audit provozu na silnici I/35
7. příprava mechanizace
8. autobusová zastávka pod Kamenicí (směr Jičín)
9. parcela p.č. 24 v kat. území Konecchlumí
10. nabídka firmy CLEAR WORLD - parní vysavač
11. prostory - bývalá pošta
12. dotační nabídka „Řešení odpadu v Konecchlumí“
13. odměny členkám volební komise a zapisovatelce pro 2. kolo Volba prezidenta
2018
14. 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 pro Obec
Konecchlumí na období let 2019 – 2021. Viz příloha č. 1.
4. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele s nabídkou firmy Eurovia
na uskladnění, případně trvalém umístění zeminy v prostorách bývalého dvora
v Konecchlumí. Nabídka bude posouzena po místním šetření.
5. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele o průběhu vítání občánků
dne 14. 2 2018. Současně zastupitelé zhodnotili 10. obecní ples v Konecchlumí.
6 Ředitelství silnic a dálnic dá vypracovat bezpečnostní audit silnice I/35. Dále bude
vypracována studie proveditelnosti a přibližné ceny doporučených stavebních opatření na této
silnici.
7. Zastupitel obce p.Jiří Kunčík informoval zastupitele o stavu techniky na letní období.
Traktůrky na sekání a křovinořezy jsou připraveny na sezonu.
Dále zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili prodej sekačky MF s délkou lišty 120 cm za
částku 8 000 Kč.
8 Autobusová zastávka Kamenice (směr Hořice – Jičín). Dne 4. 2. 2018 se uskutečnilo
místní šetření (R. Němec, J. Kunčík, J. Měsíček, J. Nožička) – bezpečný přístup k zastávce.
Bude řešeno v nejbližším období.
9. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele, že byla podána žádost na
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. Zástupce firmy CLEAR WORLD s.r.o., Jiráskova 92/24, Olomouc nám nabídl
profesionální parní čistič AR za částku 35 990 Kč (s DPH, pro potřeby mateřské školy,
obecního úřadu. Zastupitelé tuto nabídku 6 hlasy zamítli.
11. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele, že náklady na opravu
místnosti v budově obecního úřadu ( původně měla v nájmu Česká pošta Jičín ) činily
55 000 Kč (nové linoleum, radiátory, oprava omítek, malování).
12. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili podání nabídky (za Obec Konecchlumí
vypracoval nabídku Ing. Václav Javůrek, Na Labišti 525, Pardubice) na „Řešení odpadu
v obci Konecchlumí“ – nakladač,kontejnery (příprava podkladů a administrace výběrového
řízení k výše uvedenému projektu ). Výše odměny Ing. Javůrka činí 45 000 Kč. Termín
podání výzvy je do 5. 3.2018. Místostarosta obce jmenoval komisi pro otevírání obálek a
posouzení splnění zadávacích podmínek. Termín podání nabídek je do 26. 3.2018 do 17
hodin. .
13. Zastupitelé projednali a 5 hlasy schválili přispět členkám volební komise a zapisovatelce
ve 2. kole Voleb prezidenta republiky 2018 ve výši 1 100 Kč/osobu. Z. Kunčíková se zdržela
hlasování – střet zájmů (předseda volební komise).
14. Diskuse: P. Zdeněk Plítek, Konecchlumí požádal Obec Konecchlumí o odkup části
parcel oddělených z parcel p.č. 13/10 a p. 13/11 v kat. území Konecchlumí. Bude provedeno
místní šetření dne 4. 3. 2018 ve 13 hodin.
Usnesení: ad 3) schválen Rozpočtový a strategický výhled obce na období 2019 - 2021
ad 7) schváleno prodej sekačky MF s délkou lišty 120 cm za částku 8 000 Kč
ad 10) zamítnuta nabídka firmy CLEAR WORLD Olomouc na nákup
profesionálního parního čističe za částku 35 99,- Kč
ad 12) schváleno vypracování podkladů a administrace výběrového řízení
k projektu „Řešení odpadu v obci Konecchlumí“ Ing. V. Javůrkem,
Na Labišti 525, Pardubice za částku 45 000 Kč
ad 13) schváleny odměny členkám volební komise a zapisovatelce ve 2. kole
Vol by prezidenta republiky 2018

Sepsala dne 1.3. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Kunčík
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

