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Zápis č. 25 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 02.11.2020 

 

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Kněžnice 

Začátek: 18:30 Konec: 20:00 

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

Omluveni: Olga Holatová 

Hosté: 

Zapisuje: 

Ověřovatelé: 

0 

Daniel Damašek 

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová 

 

 

Navržený 
program: 

Zahájení 

1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice 

2. Schválení DPP 

3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2020 

4. Schválení navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

5. Informace o projednání návrhu územního plánu Libuň 

6. Informace o zveřejnění veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu 
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Závěr 

 

 
Schůze zahájena v 18:30 za přítomnosti 4 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
V prvním bodě schůze přistoupeno ke schválení navrženého programu. 
 
Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
 

1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice: 

- prodloužení vodovodu Pekloves: 

umístění ATS stanice na pozemku vlastněným státem (Správa železničních dopravních cest) povoleno 

- rekonstrukce mostku na obecní komunikaci / cestě p.č. 1702/1 (ke Kapličce): 

probíhá, spolu s rekonstrukcí bude opravena i cesta, předpokládané ukončení prací do 20/11/2020  

- zateplení vodovodní čerpací stanice: 

probíhá, předpokládané ukončení prací do 20/11/2020  
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- rekonstrukce obecních komunikací (Kněžnice na p.č. 1705/1, 1753/3 a Javornice 1752/4, 1758/1): 

probíhá, předpokládané ukončení prací do 30/11/2020 

 

2. Schválení DPP 

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

- DPP s p. Z. Mrkáčkem / výpomoc s projektovou dokumentací „Prodloužení vodovodu Pekloves“, zákres 
vodovodních šachtic na jednotlivých pozemcích, dohody s majiteli ve výši 2.500,- Kč 

- DPP s pí. O. Holatovou / nákupy pro seniory v době koronakrize ve výši 2.500,- Kč 

- DPP s p. L. Floumou / odklízení sněhu, zprůjezdnění cest (01/12/2020 – 30/04/2021) ve výši 700,- Kč / hod 

- DPP s p. J. Jandou st. / odklízení sněhu z chodníků (01/12/2020 – 30/04/2021) ve výši 280,- Kč / hod 

Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

3. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2020 

- dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 27/10/2020 dálkovým způsobem 

- přezkoumané období od 01/01/2020 do 29/10/2020 

- zpráva o přezkoumání k nahlédnutí na OÚ Kněžnice v úředních hodinách (pondělí od 18:00 do 20:00) 

 

4. Schválení navýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

- starosta obce D. Damašek, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., 

stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25.775,- Kč 

za měsíc, odměna bude poskytována od 02/11/2020 

Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- místostarosta obce D. Patzeltová, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., 

stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 23.198,- 

Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 02/11/2020 

Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

- předseda finančního výboru obce T. Molnár, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 

202/2018 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 2.577,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 02/11/2020 

Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
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- předseda kulturního výboru obce O. Holatová, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 

202/2018 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kulturního výboru jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 2.577,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 02/11/2020 

Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- předseda kontrolního výboru obce Z. Mrkáček, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 

202/2018 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 2.577,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 02/11/2020 

Pro: 4     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

5. Informace o projednání návrhu územního plánu Libuň 

- opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Libuň 

- koná se dne 15/12/2020 od 15:00 v budově Sokolovna Libuň čp. 98 

 

6. Informace o zveřejnění veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

- veřejné projednání bude probíhat formou vzdáleného přístupu na 

http://www.publicwire.eu/regions/hradecky/stream/stream.php 

- koná se dne 26/11/2020 od 09:00 

  

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