Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 20. 12 .2018
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů zápisu
3. schválení rozpočtu na rok 2019
4. prodej a směna pozemků s p. Radkou Šidákovou, Konecchlumí 91
5. veřejnoprávní smlouva o přenosu působnosti – projednávání přestupků
6. podpora obnovy drobných sakrálních staveb a komunikací
7. elektronická spisová služba „Dobrá spisovka“
8. cyklostezka Konecchlumí – Kamenice
9. příslušenství k MultiOne
10. plat zaměstnance OÚ Konecchlumí – p. Zdeňka Plítka
11. rozpočtová změna č.4
12. diskuse
2. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Eva Lánská, p. Jiří Kunčík.
3. Zastupitelé projednali a 7 hlasy schválili rozpočet Obce Konecchlumí na rok 2019: příjmy
6 644 300 Kč, výdaje 6 644 300 Kč. Rozpočet je schválen schodkový. Viz příloha č. 1,2.
4. Zastupitelé projednali a 7 hlasy schválili prodej a směnu parcel v kat. území Konecchlumí
mezi Obcí Konecchlumí a p. Radkou Šidákovou, Konecchlumí 91.
Jedná se o prodej parcel: parcela p.č. 115/1 o výměře 745 m2
parcela p. č. 118/56 o výměře 1 709 m2
parcela p.č. 118/88 o výměře 38 m2
parcela p.č. 118/77 o výměře 65 m2, vše v kat. území Konecchlumí
bude ve vlastnictví p. Radky Šidákové, Celková výměra činí 2 557 m2, za částku 55 Kč/1m2.,
celková částka 140 635 Kč.
parcela p.č. 114/8 o výměře 292 m2 v kat. území Konecchlumí bude
ve vlastnictví Obce Konecchlumí (292 x 55 Kč/1m2 = 16 060 Kč). Směna s p.Radkou
Šidákovou.
P. Radka Šídáková zaplatí Obci Konecchlumí částku 124 575 Kč (tj. 140 635 – 16 060 Kč).
5. Starosta obce p. Rostislav Němec seznámil zastupitele s návrhem veřejnoprávní smlouvy o
přenosu příslušnosti projednávání přestupků s Městem Jičín.
Zastupitelé 7 hlasy schválili, aby starosta obce tuto smlouvu podepsal.
6. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační program na podporu obnovy sakrálních
staveb a místních komunikací. V úvahu přichází sakrální stavby „křížek“ v Konecchlumí,
„křížek“ v Kamenici a dva úseky místních komunikací „pod parkem“. Oslovíme firmy
k vyhotovení žádostí o dotace. Zastupitelstvo schválilo sedmi hlasy požádat o dotace na výše
uvedené.
7. Starosta obce p. Rostislav Němec seznámil zastupitele s nabídkou firmy Good Sailors,
s.r.o., Provaznická 737/12, Děčín o uzavření smlouvy o elektronické spisové službě s Obcí
Konecchlumí aplikace „Dobrá spisovka“.

8. Starosta obce p. Rostislav Němec seznámil zastupitele o aktuální stavu přípravy
cyklostezky Konecchlumí – Kamenice. Probíhá stavební řízení.
9. Firma KEŘKA s.r.o., Fáblovka 518, Pardubice provedla garanční prohlídku traktoru
ISEKO. Nabídla dokoupení příslušenství:MultiOne. Bude projednáno na příštím zasedání.
10. Zastupitelé projednali a 7 hlasy schválili zvýšení platu zaměstnance Obce Konecchlumí
p. Zdeňka Plítka z částky 18 000 Kč (hrubá mzda) na částku 22 500 Kč (hrubá mzda) od
1. 1. 2019.
.
11. Zastupitelé schválili 7 hlasy rozpočtovou změnu č.4, viz. příloha č.2
12. Diskuse. Ohňostroje na ukončení roku jsou zajištěny.
Překlenovací úvěr od Komerční banky Jičín nebudeme čerpat.

Usnesení:
ad 3) schválen rozpočet Obce Konecchlumí na rok 2019: příjmy 6 644 300 Kč,
výdaje 6 644 300 Kč
ad 4) schválen prodej parcel s směna parcely s p. Radkou Šidákovou, Konecchlumí 91.
Paní Šidáková uhradí Obci Konecchlumí částku 124 575 Kč.
ad 5) schváleno – uzavřít s Městem Jičín smlouvu o přenosu příslušnosti projednávání
přestupků
ad 6) schváleno – žádost o dotace na opravu dvou křížků a dvou úseků místních komunikací
ad 10) schváleno zvýšení mzdy zaměstnance Obce Konecchlumí p. Zdeňka Plítka na
částku 22 500 Kč od 1. 1. 2019
ad 11) schválena rozpočtová změna č.4
Sepsala dne 26. 12. 2018 Zdeňka Kunčíková
Ověřovatelé: Eva. Lánská
Jiří. Kunčík
Starosta: Rostislav Němec

