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Zápis č. 14 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 04.11.2019 

 

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Kněžnice 

Začátek: 18:30 Konec: 20:00 

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

Omluveni: 0 

Hosté: 

Zapisuje: 

Ověřovatelé: 

0 

Daniel Damašek 

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová 

 

 

Navržený 
program: 

Zahájení 

1. Schválení nabídky na geodetické práce (pokračování projektu na odbahnění rybníků) 

2. Informace o trendu spotřeby vody v obci Kněžnice  

3. Projednání projektů na rekonstrukci obecního majetku / budov 

4. Projednání navýšení poplatku za svoz odpadu pro rok 2020 

5. Projednání projektu prodloužení vodovodu „Fialová“  

6. Schválení navýšení příspěvku na MŠ Kněžnice 

7. Schválení rozpočtového dokladu č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2019 

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. Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na geodetické práce, pokračování projektu na odbahnění rybníků 

Chobota Kovárna 

- Zaměření obou rybníků pro projekt 

- částka 11.000,- Kč 

 
Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
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2. Informace o trendu spotřeby vody v obci Kněžnice  

- informace o výrobě a spotřebě vody 

- vyúčtování za rok 2018 

 Zpráva předána p. Martinem Jakubcem. 

 
3. Zastupitelstvo obce projednává projekty na rekonstrukci obecního majetku / budov 

- zateplení vodojemu 

- oprava hasičské zbrojnice Šupna 

- zřízení dvora pro kontejnery na recyklaci 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

4. Zastupitelstvo obce projednává navýšení poplatku za svoz odpadu pro rok 2020 

- TSMJ informují o plánovaném navýšení za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 o 4% 

- z tohoto důvodu a z důvodu investice do dvora pro kontejnery na recyklaci bude cena stanovena na 650,- 
Kč / osoba / rok 

- přesný výpočet bude zveřejněn v průběhu Ledna 2020 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

  

5. Projednání projektu prodloužení vodovodu „Fialová“ 

- poptávka na 130m vodovodu výkopem / protlakem (napojení na stávající řad) 

- poptávka na 350m vodovodu výkopem / protlakem („zakruhování“ řadu) 

- do rozpočtu na rok 2020 položka 500.000,- na obnovu vodovodu 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na provoz MŠ Kněžnice 

- navýšení o 18.000,- Kč 

- důvodem je navýšení záloh na el. energii 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový doklad č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2019 

- vystaveno dne 04.11.2019 

- částka 357.210,- Kč 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
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Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech zastupitelstva 
v roce 2019. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Obecní úřad – KNĚŽNICE    
 Kněžnice 123 | 506 01 - Jičín  

                  +420 493 591 107 | obec@kneznice.cz 
 

Strana 4 
 

 

 


