Zápis z 41.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 26. 3. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 21.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. „Nakládání s odpady v obci. Konecchlumí“
4. letní kino, traktoriáda
5. hasičský ples, letní kino, čarodějnice
6. prodej obecních pozemků – místní šetření
7. kontrola finančního úřadu
8. parkovací pruh (od Pohostinství „U Patřínů“ k bývalé pekárně“, oprava
střechy na domě čp. 21 v Konecchlumí
9. veřejná zeleň – úprava, prořez, prostory u budovy MŠ
10. prodloužení funkce ředitelky MŠ v Konecchlumí
11. směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
12. parcela p.č. 109/12 v k.ú. Kamenice - cyklostezka
13. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, J. Měsíček..
3.Komise ve složení: J. Kunčík, J. Měsíček, T. Zachoval otevřela obálky zaslané do
výběrového řízení „Nakládání s odpady v obci Konecchlumí“. – předmět dodávky je
nakladač, štěpkovač, dva velkoobjemové kontejnery, šest kontejnerů na separovaný odpad.
Nabídku firmy P. Ježka z Černíkova vyřadila – nabídka nesplnila zadané podmínky.
Nabídky, které splnily zadané podmínky:
KEŘKA s.r.o., Fáblovka 518, 533 52 Pardubice – nabídková cena 2 243 340 Kč (vč. DPH)
P§L s.r.o., 763 41 Biskupovice 206
-„2 249 269 Kč. /vč. DPH)
TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice
2 250 600 Kč (vč.DPH)
Komise vyhodnotila jako nejlepší cenovou nabídku od firmy KEŘKA Pardubice.
Zastupitelé 6 hlasy schválili uzavřít dodavatelskou smlouvu s firmou KEŘKA Pardubice. .
4. I v letošním roce bude promítat v prostoru zázemí sportoviště v Konecchlumí letní kino.
Termíny promítání: 22. 6. 2018 a 31. 8.2018.
5. Zastupitelé zhodnotili hasičský ples (23. 3. 2018), dětský karneval (18. 3. 2018), na akci
„čarodějnice 2018“ zastupitelé schválili finanční příspěvek z obecního rozpočtu
ve výši 1 500 Kč..
6 Místostarosta obce p. R. Němec informoval zastupitele o místních šetřeních – prodej
obecních pozemků Žádost o odkup zaslal p. Petr Bařtipán, Konecchlumí, p. Zdeněk Plítek,
Konecchlumí, p.Jiří Maťátko, Kamenice.. Byl osloven p. Soukup – geodet , Ostroměř, aby dle
našich požadavků vypracoval geometrické plány na oddělení pozemků určených k prodeji.
7. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele s výsledky kontroly
Finančního úřadu v Jičíně – kontrola dotací z období 2013 -2014.
Na základě posouzení nám byla udělena pokuta ve výši 18 000 Kč + penále 18 000 Kč

Zastupitelé schválili 6 hlasy výše uvedené uhradit a současně byl p. R. Němec pověřen, aby
do 4. 4. 2018 zajistil dopis FÚ o odpuštění pokuty i penále.
8 Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili požádat o vypracování podkladů k výběrovému
řízení dodavatele na parkovací pruh (od Pohostinství „U Patřínů“ k bývalé pekárně), včetně
autobusové zastávky Ing. Václava Javůrek, Na Labišti 525, Pardubice za částku 20 000 Kč.
Předpokládané náklady na vybudování parkovacího pruhu a autobusové zastávky činí
1 200 000 Kč.
Dále zastupitelé projednali oslovení firmy Portych, Lázně Bělohrad na opravu střechy na
domě čp. 21 v Konecchlumí, který je ve vlastnictví Obce Konecchlumí.
9. Místostarosta obce p. R. Němec informoval zastupitele o úpravě veřejné zeleně v obci
naším zaměstnancem p. Z. Plítkem.
Oslovíme firmu p. Šárky Taláskové, Čejkovice u Jičína na úpravu prostranství (vysázení
květin, keřů). před budovou Mateřské školy v Konecchlumí. Zastupitelé projednali a 6 hlasy
schválili na tuto zakázku 28 000 Kč.
10. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili prodloužení funkčního období na následujících
6 let současnou ředitelku Mateřské školy v Konecchlumí, paní Evu Němcovou.
11. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu.
Znění Směrnice: Zakázky malého rozsahu se dělí na tři kategorie. I kategorie s hodnotou od
149 999 Kč (bez DPH), kdy výběr dodatavele je plně v kompetenci starosty, II. kategorie
s hodnotou od 150 000 Kč do 399 999 Kč, kdy o zadání zakázky rozhoduje bez výběrového
řízení zastupitelstvo a III. Kategorie s hodnotou od 400 000 Kč do 1 999 999 Kč u služeb a
dodávek a od 400 000 Kč do 5 999 999 Kč, kdy na zadání zakázky bude vypsáno výběrové
řízení , ve kterém budou osloveni minimálně tři dodavatelé. Zadávací podmínky, vybraného
dodavatele a cenu schvaluje zastupitelstvo.
12. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili odkup parcely p.č. 109/12 v katastrálním území
Kamenice za částku 50 Kč/1m2 za účelem vybudování cyklostezky.
13. . Diskuse.
Dne 26. 4. 2018 – audit hospodaření obce.
Charita Vysoké Veselí zajišťuje každodenně péči o sourozence Zlatníkovi, zdravotní stav
p. Milana Zlatníka vyžaduje každodenní péči.

Usnesení: ad 3) schválena nabídka firmy KEŘKA s.r.o., Fáblovka 518, Pardubice na dodání
nakladače, štěpkovače, dvou velkoobjemových kontejnerů, šest kontejnerůna
separovaný odpad za částku 2 243 340 Kč
ad 5) schválen finanční příspěvek 1 500 Kč na akci „čarodějnice 2018“
ad 7) schváleno uhradit Finančnímu úřad v Jičíně pokutu ve výši 18 0000 Kč +
penále 18 000 Kč
ad 8) schváleno vypsat výběrové řízení na zhotovitele parkovacího pruhu včetně
autobusové zastávky (od Pohostinství „U Patřínů“ k bývalé pekárně za částku
1 200 000 Kč, podklady pro výběrové řízení zajistí Ing. Václav Javůrek,
Na Labišti 525, Pardubice za částku 20 000 Kč

ad 9) schválena částka 28 000 Kč na úpravu prostranství před budovou MŠ
v Konecchlumí p. Šárkou Taláskovou, Čejkovice u Jičína
ad 10) schváleno prodloužení funkčního období na pozici ředitelky
MŠ v Konecchlumí, p. Evě Němcové
ad 11) schválena Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
ad 12) schválena koupě parcely p.č. 108-12 v kat. území Kamenice za částku
50 Kč/1m2 - vybudování cyklostezky

Sepsala dne 29 3. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelě: E. Lánská
J. Měsíček
Místostarosta: R. Němec

