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Zápis č. 22 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 29.06.2020 

 

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Kněžnice 

Začátek: 18:30 Konec: 20:00 

Přítomni: Daniel Damašek, Dana Patzeltová, Tomáš Molnár, Zdeněk Mrkáček, Olga Holatová 

Omluveni: 0 

Hosté: 

Zapisuje: 

Ověřovatelé: 

0 

Daniel Damašek 

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová 

 

 

Navržený 
program: 

Zahájení 

1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice 

2. Schválení zřízení věcného břemene, elektro-přípojka k pozemku č. 1346/5 

3. Informace o sečení trávy a opravě cesty do „Hádku“ 

4. Informace o závěrečném vyúčtování za služby fa. Stavoka 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019, Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

6. Schválení DPP 

7. Schválení úpravy / aktualizace „Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Kněžnice" 

8. Schválení záměru na pronájem přízemních prostor Šupna 

Závěr 

 

 
Schůze zahájena v 18:30 za přítomnosti 5 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
V prvním bodě schůze přistoupeno ke schválení navrženého programu. 
 
Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
 

1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice: 

- prodloužení vodovodu Pekloves: 

schůzka s majiteli pozemků v plánu na 24/08/2020 (informace, schválení…) 

- rekonstrukce vodovodu „Kovářová“: 

realizace 06.2020 / dokončení dokumentace pro vodoprávní úřad Jičín 
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- sběrný dvůr u budovy OÚ: 

informace pro občany - výzva k vyzvednutí čipů v 08.2020, kontejnery budou přesunuty v září 2020 

- instalace 4x „vítací cedule“ při vjezdu do obce (zatím 3 hotové, poslední na I/35 ve směru na Turnov bude 
instalována v KT 34, instalace zrcadla u MŠ Kněžnice hotova 

 

2. Schválení zřízení věcného břemene, elektro-přípojka k pozemku č. 1346/5 

- stavebník p. A Zelinka požádal o zřízení věcného břemene na pozemku obce č. 1774/1 

- přes pozemek bude zřízena elektro-přípojka k pozemku číslo 1346/5 

- zastupitelstvo obce Kněžnice schvaluje zřízení věcného břemene 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

3. Informace o sečení trávy a opravě cesty do „Hádku“ 

- p. Fiala poseče stezku do Jinolic, krajnice cesty do „Hádku“ a k lesu Hlinice 

- bude objednána oprava cesty do „Hádku“ u původního dodavatele (P. Kraus) 

 

4. Informace o závěrečném vyúčtování za služby fa. Stavoka 

- P. Martin Jakubec (Stavoka) předložil závěrečné vyúčtování za poskytovaná služby firmou Stavoka 

- přehled o čerpání / spotřebě vody, o spotřebě el. energie potřebné k „výrobě“ a distribuci… 

- hospodaření skončilo přebytkem 7.000,- Kč 

 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019 

- zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním 
hospodařením bez výhrad 

- zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a vyslovuje souhlasí s převodem výsledku 
hospodaření z účtu 431 na 432 a to ve výši 2.457.614,37 Kč. 

- schváleno zastupitelstvem 29.6.2020 
zveřejněno 8.6.2020 

 

Pro: 5    Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 

6. Schválení DPP 
 

-  zastupitelstvo obce schvaluje následující dohodu o provedené práci (dále jen DPP): 

- DPP s p. T. Molnárem / IT práce, elektrikářské práce na období 01.07.2020 – 31.12.2020 ve výši 230,- Kč / 
hodina 

Pro: 5    Proti: 0 
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SCHVÁLENO 
 

7. Schválení úpravy / aktualizace „Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Kněžnice" 

- změna přílohy č. 1 na smlouvu o výpůjčce na základě neshody z veřejnoprávní kontroly provedené 
03.02.2020 

- platnost od 01.07.2020 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 

8. Schválení záměru na pronájem přízemních prostor Šupna 

- zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění Záměr č. 2/2020 o pronajmu přízemních prostor v obecní budově 
(hasičská zbrojnice Šupna) na adrese Kněžnice 89, 506 01 Jičín vedené na LV 10001 pro k.ú Kněžnice 

 

- záměr bude zveřejněn na  obecní vývěsce + web obce po dobu min. 15 dní 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech zastupitelstva  v roce 
2020. 
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