Zápis z 35.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 25.9. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin

Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. žádost manž. Popelákových, Kamenice – opěrná zeď
4. plynofikace obecního bytu čp. 81 v Konecchlumí
5. dvůr čp. 1 – pronájem a uskladnění kameniva
6. autobusová zastávka „pekárna“
7. stavební pozemky „pod lesem“v Konecchlumí
8. storno dotace dětské hřiště v Kamenici
9. hromosvod na budově čp. 81
10. předběžné přezkoumání hospodaření obce
11. obecní kalendář
12. oprava pivních setů (MKE Konecchlumí)
13. „štrůdlobraní“ ve sportovním areálu v Konecchlumí
14. diskuse

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, T. Zachoval..
3. Zastupitelé projednali žádost manželů Popelákových Kamenice na opravu opěrné zdi
v Kamenici . Dne 1.10.2017 v 17 hodin se uskuteční místní šetření, kterého se zúčastní
zastupitelé obce a na které jsou přizváni manž. Popelákovi a p. Miloslav Frýba.
4. . Zastupitelé projednali a schválili 6 hlasy nabídku p. Jaroslava Brejchy, Zahradní 97, Jičín
na „plynofikaci“ bytu čp. 81 v Konecchlumí ve výši 56 948, -Kč vč. DPH
5. Zastupitelé projednali žádost Firmy VH-stav. práce s.r.o., A. Staška 1565/30, Praha 4
(pobočka Studenec) o uzavření Smlouvy o pronájmu prostranství u čp. 1 v Konecchlumí na
uskladnění kameniva na období 1.9.2017 – 31.8.2018 za částku 40 000,- Kč/1 rok + úprava
plochy u objektu čp. 1. Zastupitelé schválili 6 hlasy, aby místostarosta obce p. Rostislav
Němec tuto smlouvu podepsal.
6 Místostarosta informoval zastupitele , že oslovil stavební firmy p. Václava Vencla, Úlibice
a p. J. Myšky, Kovač, na zaslání nabídky na vybudování autobusové zastávky „Pekárna“
v Konecchlumí.
7. Pan Ing. Vít Chloupek, Vrchlického 335, Jičín zaslal žádost o odkup stavební parcely
„pod lesem“ v Konecchlumí . Žádosti nebude vyhověno, parcely v této lokalitě budeme
prodávat, až budou zavedeny na parcely inženýrské sítě.
8 Storno dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště v Kamenici
ve výši 344 000,- Kč (nedodali jsme do 31.7.2017 některé podklady).

9.Firma Hromosvody Mlejnek, Jičíněves nám zaslala cenovou nabídku na umístění
hromosvodu na budovu čp. 81 v Konecchlumí za částku 30 000,- Kč. Zastupitelé tuto nabídku
6 hlasy schválili.
10. Předběžné přezkoumání hospodaření obce (předaudit) se uskuteční 25.10.2017.
11. Zhotovení obecního kalendáře na rok 2018 – zajistí p. Tomáš Zachoval.
12. Firma MKE Konecchlumí nám opraví „pivní sety“ (zpevnění lavic).
13. Dne 30.9.2017 od 14 hodin se uskuteční v prostoru sportovního areálu v Konecchlumí
„štrůdlobraní“. Pro děti je připraven zábavný program. Zastupitelé schválili 6 hlasy finanční
příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
14. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Usnesení: ad 4) schválena nabídka p. J. Brejchy, Zahradní 97, Jičín na plynofikaci obecního
bytu v čp. 81 v Konecchlumí ve výši 56 948,- Kč vč. DPH
ad 5) schválena Smlouva o pronájmu prostranství u čp. 1 v Konecchlumí na
uskladnění kameniva na období 1.9.2017 – 31.8.2018 za částku
40 000,- Kč/rok
ad 6) schválena nabídka firmy Hromosvody Mlejnek, Jičíněves na umístění
hromosvodu na budovu čp. 81 v Konecchlumí za částku 30 000,- Kč

Sepsala dne 1 10. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
T. Zachoval
Místostarosta: R. Němec

