Zápis z 42.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 2. 5. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. výběr dodavatele na akci“ parkovací pruh a zastávka“ (od pohostinství
k dílnám)
4. žádost Ing. M. Tanečkové o odkup části parcely p.č. 200/1 v k.ú. Konecchlumí,
žádost p. J. Luštického o odkup části parcely p.č. 20/1 v k.ú. Konecchlumí
5. vodní nádrž (příprava na sezonu, pokladní, poplatky)
6. kontrolní prohlídka budov v prostoru bývalého JZD čp. 1
7. Valná hromada V.O.S. Jičín
8. cyklostezka
9. veřejná zeleň, dětská hřiště, kontejnery
10. kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí - průvodce
11. audit hospodaření obce za rok 2017
12. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Kunčík, T. Zachoval..
3.Komise ve složení: J. Kunčík, J. Měsíček, T. Zachoval otevřela obálky zaslané do
výběrového řízení „Parkovací pruh podél silnice III/28435 v Konecchlumí“. Byly zaslány tři
nabídky, všechny splnily podmínky výběrového řízení.
PORR s.r.o., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – nabídková cena 1 685 863 Kč
EKOSTAV s.r.o., Kydlinovská 345/69 a, 500 02 Hrad.Král. – „ - 1 335 586 Kč
COLAS s.r.o., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
- „ - 1 171 606,70 Kč
Všechny nabídky jsou uvedeny vč. DPH.
Komise vyhodnotila jako nejlepší cenovou nabídku od firmy COLAS, Praha 9. .
Zastupitelé 6 hlasy schválili uzavřít dodavatelskou smlouvu s firmou COLAS Praha. . .
4. Ing. Miloslava Tanečková, Bělská 165, Mladá Boleslav zaslala na Obec Konecchlumí
žádost o odkup části parcely p.č. 200/1 v k.ú. Konecchlumí.
Pan Josef Luštický, Konecchlumí 95 zaslal na Obec Konecchlumí žádost o odkup části
parcely p. č. 20/1 v k.ú. Konecchlumí.
Dne 6. 5. 2018 budou provedena místní šetření za účasti žadatelů o odkup parcel.
Zastupitelé 6 hlasy schválili předběžně prodej částí výše uvedených parcel.
5. Vodní nádrž a prostory okolo vodní nádrže.
Zastupitel obce p. J. Měsíček informoval zastupitele, že čištění vodní nádrže proběhne
dne 12. 5. 2018.
Poplatky za vstup na obecní pozemky u vodní nádrže bude vybírat p. J. Kyselová a p.K.
Chudobová.

Poplatky jsou shodné jako v roce 2017, tj. permanentka pro rodiny s trvalým bydlištěm
v Konecchlumí nebo v Kamenici 200 Kč, permanentka pro chalupáře v našich obcích 300 Kč,
vstupenka pro dospělou osobu 35 Kč, vstupenka pro dítě od 6 do 15 let 20 Kč.
6 Dne 10. 5. 2018 od 10.00 hodin proběhne v prostorách bývalého JZD Konecchlumí
kontrolní prohlídka. Za Obec Konecchlumí se této kontroly zúčastní p. Eva Lánská.
7. Dne 21. 6. 2018 se bude konat Valná hromada V.O.S. Jičín. Zastupitelé projednali a 5 hlasy
schválili delegáta za Obec Konecchlumí, a to p. Evu Lánskou.
8. Firma PROJEKTSERVIS s.r.o., Jarošovská 291, Jičín vypracovala na základě našich
požadavků projekt na vybudování cyklostezky na parcelách p.č. 109/12 kat. území Kamenice
a parcely p.č. 316 kat. území Konecchlumí za částku 115 192 Kč vč. DPH. Zastupitelé
projednali a 6 hlasy schválili tuto nabídku.
9. Veřejná zeleň, dětská hřiště, kontejnery.
Zajistit pracovníka, který bude sekat trávu na obecních pozemcích – Dohoda o provedení
práce.
V průběhu měsíců květen – červenec bude vybudováno dětské hřiště na parcele p.č. 16/1
v kat. území Konecchlumí.
Zajisti revizi a natření hracích prvků na dětském hřišti u vodní nádrže v Konecchlumí.
Velkoobjemový kontejner na bioodpad umístit v Konecchlumí u bývalého kravína
v Kamenici na náves.
Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na vybudování
srubu v Kamenici („ ve skále“).
10. Oslovit zájemce o provázení návštěv v Kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
(výpomoc p. Evě Lánské).
11. Místostarosta obce p. Rostislav Němec informoval zastupitele o Zprávě č. 1491/2018 o
výsledku přezkoumání hospodaření Obce Konecchlumí.
Závěr: Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávního
celku Obec Konecchlumí jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení,
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
12. Diskuze.

.

Usnesení: ad 3) schválena nabídka firmy COLAS s.r.o., Ke Klíčovu 9, 190 00Praha 9 na
Vybudování parkovacího pruhu u silnice III/28435 v Konecchlumí
za částku 1 171 606,70 Kč

ad 4) schválen záměr prodat parcelu oddělenou z parcely p,č, 200/1 v k.ú.
Konecchlumí Ing. Miloslavě Tanečkové, parcelu oddělenou z parcely
p.č.. 20/1 v k.ú. Konecchlumí p. Josefu Luštickému za částku 50 Kč/1m2
ad 7) schválena delegátka na Valnou hromadu V.O.S. Jičín – p. Eva Lánská
ad 8) schváleno PROJEKTSERVIS,Jičín – vypracování projektu cyklostezky na
parcelách p.č. 109/12 kat. území Kamenice a parcela p.č. 316 v kat. území
Konecchlumí za částku 115 192 Kč
ad 9) schválen finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na vybudování srubu
v Kamenici

Sepsala dne 4 5. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelě: J. Kunčík
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

