Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 20. 11. 2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. mateřská škola – energetické úspory (firma PKV BUILD, Pražákova 1008/69
Brno-jih
4. návrh rozpočtu na rok 2019
5. cyklostezka
6. studie – Dopravní opatření průjezd obcí I/35
7. žádost firmy TRX., s.r.o., Opletalova 1284/37, Praha 10 o odkup části parcely
p.č. 104 v k. ú. Kamenice
8. žádost Mg.r Viktora Pokorného, Praha a odkup části parcely p.č. 75/1
v k.ú. Kamenice
9.. úvěr u Komerční banky Jičín – „Řešení kom. odpadu v obci Konecchlumí“
10. jednací řád zastupitelstva obce
11. nabídka firmy DAS, ing. Bureš, Sedličky 45, Jičín - právní ochrana obce
12. předvánoční posezení zastupitelů se seniory
13. předvánoční posezení zastupitelů, zaměstnanců a brigádníků obce
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě s UZSVM (bezúplatný převod p. 24 v k.ú.
Konecchlumí do vlastnictví obce)
15. zimní údržba
16. diskuze
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – D. Žižková, M. Hušek.
3. Zástupce firmy PKV BUILD, Pražákova 1008/69, Brno-jih nabídl zastupitelům obce
vypočítání energetické úspory v místní mateřské škole (topení, osvětlení) a případně zajištění
dotace na tuto akci. Bude řešeno po vyhotovení projektu na opravu budovy mateřské školy.
4. Návrh rozpočtu na rok 2019 (viz příloha). Rozpočet je schodkový.
5.. Cyklostezka Kamenice – Konecchlumí. Pan Holeček, zástupce firmy TRX Praha zaslal
námitky k vybudování cyklostezky „pod parkem“, který je v majetku firmy TRX Praha..
Zastupitelé projednají námitky s panem Holečkem při osobním jednání.
6 Ředitelství silnic a dálnic ČR zaslalo na Obecní úřad Konecchlumí projekt: I/35
Konecchlumí, průjezdní úsek – studie dopravní ho opatření ke zvýšení BESIP.
7. Zastupitelé projednali žádost firmy TRX., s.r.o., Opletalova 1284/37, Praha 10 o odkup
části parcely p.č. 104 v k. ú. Kamenice za částku 50 Kč/1m2. Předběžně schváleno 7 hlasy
s tím, že firma TRX, s.r.o., Praha dá na své náklady zhotovit geometrický plán, sepsání kupní
smlouvy a zaplatí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

8. Zastupitelé projednali žádost Mg.r Viktora Pokorného, Praha a odkup části parcely
p.č. 75/ v k.ú. Kamenice. Proběhne místní šetření za účasti zastupitelů obce a žadatele.
9..Zastupitelé a projednali a 7 hlasy souhlasí s přijetím úvěru od Komerční banky, pobočky
Jičín ve výši 1 000 000 Kč se splatností 1 rok na financování dotace „Řešení komunálního
odpadu v obci Konecchlumí“, zajištěného krycí blankosměnkou.
10. Zastupitelé projednali a 7 hlasy schválili stávající Jednací řád zastupitelstva obce.
11. Zástupce firma DAS, Ing. Bureš, Sedličky 45, Jičín nám zaslal nabídku – právní ochrana
obce. Nabídka byla 7 hlasy zamítnuta.
12. Tradiční posezení zastupitelů obce se seniory našich obcí se uskuteční 25. 11. 2018
od 15 hodin v budově OÚ v Konecchlumí. .
13. Tradiční posezení zastupitelů obce, zaměstnanců obce a brigádníků se uskuteční
30.11.2018 od 18 hodin.
14. Zastupitelé projednali a schválili 7 hlasy, aby starosta obce podepsal Dodatek č. 1 ke
smlouvě s Úřadem pro zastupování ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha
2 na bezúplatný převod parcely p.č. 24 v k.ú. Konecchlumí. .
15. Zimní údržba obcí je zajištěna. Vyhrnování sněhu z místních komunikací zajistí p. Jiří
Polák (je uzavřena smlouva s Lučanskou a.s., Lužany). Vyhrnování a posyp chodníků zajistí
zaměstnanec obecního úřadu p. Zdeněk Plítek.
16. Diskuse. Paní Eva Lánská informovala zastupitele, že adventní koncert se bude konat dne
9. 12.2018 od 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Konecchlumí.

.
Usnesení: ad 7) předběžně schválen prodej části parcely p.č. 104 v k.ú. Kamenice firmě
TRX, s.r.o., Opletalova 1284/37, Praha 10 za částku 50 Kč/1 m2
ad 9) schváleno – požádat KB Jičín o poskytnutí úvěru ve výši 1 000 000 Kč na
„Řešení komunálního odpadu v obci Konecchlumí“
ad 10) schválen stávající Jednací řád obce Konecchlumí
ad 14) schváleno – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě s ÚZSVM Praha na
bezúplatný převod parcely p.č. 24 v k.ú. Konecchlumí do vlastnictví obce
Konecchlumí

Sepsala dne 24 11. 2018 Z. Kunčíková
Ověřovatelě: D. Žižková
M. Hušek
Starosta: R. Němec

