Zápis z 43veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 5. 6. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017
4. žádost manž. Svobodových. Kamenice o odkup parcel p.č. 29/12 a p. 29/14
v k.ú. Kamenice
5. letni kino (termín 1. 7. 2018 a 24. 8. 2018)
6. vodní nádrž
7. čp.1 Konecchlumí (jednání za účasti ÚZSVM a Stav. úřadu Jičín)
8. dětské hřiště
9.. parkovací pruh a zastávka autobusu (od pohostinství k dílnám)
10. cyklostezka
11. stánek u vodní nádrže - opravy
12. GDPR
13. prodej parcely p.č. 42 v k.ú. Kamenice manž. Linhartovi
14. oprava střechy na domě čp. 21 v Konecchlumí
15. rozpočtová změna č. 1
16. komunální volby 2018
17. diskuze
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – E. Lánská, J. Měsíček...
3. Závěrečný účet obce Konecchlumí – místostarosta obce seznámil zastupitele se
závěrečným účtem obce za rok 2017. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy závěrečný účet
obce za rok 2017 bez výhrad.
Dále místostarosta obce seznámil zastupitele s účetní závěrkou obce a MŠ v Konecchlumí za
rok 2017. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce a MŠ v Konecchlumí za rok
2017 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 2 038 649,74 Kč z účtu 431 na
účet 432
4. Manželé Svobodovi, Kamenice zaslali na Obec Konecchlumí žádost o odkup parcel
p.č. 29/12 a p.č. 29/14 v k.ú. Kamenice.
Zastupitelé 6 hlasy předběžné schválili prodej výše uvedených parcel.
5. Termíny letního kina v roce 2018 jsou 1. 7. 2018 a 24. 8. 2018 (promítání ve sportovní
areálu v Konecchlumí)
6 Letní sezóna v tomto roce u vodní nádrže byla zahájena 1. 6. 2018. Byla zakoupena
markýza (připevněna na stavební buňku u vodní nádrže). Dále bylo zakoupeno čerpadlo a
nádrž na zalévání keřů na obecních pozemcích. Celková částka činí 6 890 Kč.

7. Dne 10. 5. 2018 proběhlo v prostorách bývalého JZD Konecchlumí u čp. 1 jednání za
účasti zástupců Obecního úřadu Konecchlumí, Stavebního úřadu v Jičíně a Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové.
Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili, aby místostarosta obce podepsal s ÚZSVM
smlouva o nájmu za pozemky, které jsou u budovy čp. 1 v Konecchlumí ve vlastnictví
ÚZSVM. Výše nájmu za rok 2017 činí 5 240 Kč, za rok 2018 2 450 + 9 721 Kč) ???
8 Zastupitelé oslovili firmu BONITA GROUP service, Tišnov, aby nám zaslala cenovou
nabídku na vybudování dětského hřiště v Konecchlumí (horní náves). Cenová nabídka je ve
výši 310 000 Kč (případná dotace z MMR činí 85 % nákladů).
9. Dne 1. 6. 2018 firma COLAS, Praha 9 zahájila práce na vybudování parkovacího pruhu
(od pohostinství k budově bývalé pekárny v Konecchlumí) a zastávky autobusu u bývalé
pekárny.
10. Projekt na vybudování cyklostezky (Kamenice – pod parkem směrem k hlavní silnici
v Konecchlumí) počítá s náklady na vybudování ve výši 3,6 mil. Kč. Případná dotace
z Mikroregion Podchlumí činí 85 % nákladů.
11.Stánek u vodní nádrže – opravy. V zimě rozmrzly sprchy, dále je potřeba opravit čerpadlo.
Zajistí p. R. Němec.
Dále zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili vrátit p. Evě Lánské (nájemce ve stánku ve
sportovním areálu) kauci ve výši 10 000 Kč.
12. GDPR je platné od 25. 5. 2018. Zmocněncem za Obec Konecchlumí je p. Ludmila
Mádlová, Kovač. S p. L.. Mádlovou byla uzavřena Dohoda o provedení práce. Výše odměny
činí 300 Kč/1 měsíc.
13. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili prodej parcely p.č. 42 v k.ú. Kamenice
manželům Linhartovým, Kamenice za částku 50 Kč/1 m2 + náklady řízení.
14. Zastupitelé oslovili firmu Lukáš Portych, Macharova 509, Lázně Bělohrad, aby nám
zaslala cenovou nabídku na opravu střechy na domě čp. 21 v Konecchlumí. Cenová nabídka
za střešní krytinu a práci činí 345 885 Kč (bez DPH). Trámy a latě dodáme z vlastních zdrojů.
Zastupitelé cenovou nabídku projednali a 6 hlasy schválili, aby místostarosta obce podepsal
Smlouvu o dílo s firmou L. Portych, Lázně Bělohrad.
15. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 1 částka 216 781 Kč).
Převod na účet položku nákup pozemků. Viz příloha.
16. Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili, že počet volených členů zastupitelstva Obce
Konecchlumí pro volby konané ve dnech 5. 10 – 6.. 10. 2018 je staven na 7 členů.
17. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

.

Usnesení: ad 3) schválen závěrečný účet Obce Konecchlumí bez výhrad a účetní závěrka
Obce Konecchlumí za rok 2017
ad 7) schváleno – podepsat nájemní smlouvu s ÚZSVM (pozemky u domu čp. 1
v Konecchlumí)
ad 11) schváleno vrátit p. Evě Lánské kauci ve výši 10 000 Kč
ad 12) schváleno – GDPR – zmocněnec za Obec Konecchlumí – p. L.Mádlová,
Kovač za částku 300 Kč/1 měsíc
ad 13) schválen prodej parcely p.č. 42 v kat. území Kamenice manželům
Linhartovým, Kamenice za částku 50 Kč/1 m2 + náklady řízení
ad 14) schválena cenová nabídky firmy Portych, Lázně Bělohrad na opravu střechy
na domě čp. 21 v Konecchlumí za částku 345 885 Kč (bez DPH) – střešní
krytina + práce
ad 15) schváleno rozpočtové opatření č. 1 (částka 216 781 Kč)

Sepsala dne 7 6. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelě: E. Lánská
J. Měsíček
Místostarosta: R. Němec

