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Zápis č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 07.09.2020
Místo konání:

kancelář Obecního úřadu Kněžnice

Začátek:

18:30

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Hosté:

0

Zapisuje:

Daniel Damašek

Ověřovatelé:

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová

Navržený
program:

Konec:

20:00

Zahájení
1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice
2. Schválení nových projektů obce Kněžnice
3. Projednání žádosti SDH Kněžnice o dotaci na hasičský vůz
4. Projednání odkupu pozemku s 2 stromy (jílovec maďal) naproti MŠ Kněžnice
5. Projednání rekonstrukce střech na garážích u OÚ Kněžnice a na klubovně SDH
(„Šupně“)
6. Projednání instalace průjezdného radaru na I/35 (směr Jičín  Turnov)
7. Projednání zrušení setkání důchodců obce z důvodu epidemie koronaviru
8. Informace o schválení dodavatele pro rekonstrukci hřiště u MŠ Kněžnice
9. Schválení rozpočtového dokladu č. 3 / dodatek rozpočtu obce na rok 2020
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:
projednání umístění vodovodního řadu s vlastníky pozemku – souhlas všech získán, nutno umístit ATS
stanici na horizont (u vlakové zastávky Cidlina), od konečných uživatelů je nutné získat zákres umístění
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vodovodních šachtic na pozemcích (zodpovědnost: Z. Mrkáček)
-

rekonstrukce vodovodu „Kovářová“:
realizace 06.2020 / dokončení dokumentace pro vodoprávní úřad Jičín

-

sběrný dvůr u budovy OÚ:
kontejnery přesunuty v průběhu měsíce září 2020, pro občany obce na OÚ k dispozici čipy pro průchod

-

instalace 4x „vítací cedule“:
hotovo

2. Schválení nových projektů obce Kněžnice - zastupitelstvo obce Kněžnice schvaluje:
-

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

-

zateplení vodovodní čerpací stanice (příprava budovy pro instalaci filtrace na snížení obsahu Fe ve vodě,
do rozpočtu obce na rok 2021)

-

rekonstrukce obecních komunikací (Kněžnice na p.č. 1705/1, 1753/3 a Javornice 1752/4, 1758/1)

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
3. Projednání žádosti SDH Kněžnice o dotaci na hasičský vůz
-

zastupitelé souhlasí, aby SDH prostřednictvím obce usilovalo o dotaci na nový vůz

-

podklady odeslány na Královehradecký kraj

4. Projednání odkupu pozemku s 2 stromy (jílovec maďal) naproti MŠ Kněžnice
-

před odkupem stromů objednat dendrologický posudek

-

vytipován dendrolog Marek Ždárský

5. Projednání rekonstrukce střech na garážích u OÚ Kněžnice a na klubovně SDH („Šupně“)
-

střecha 3 garáží u OÚ v havarijním stavu, dle vyjádření tesaře nutno vyměnit celý krov
 poptávka cenové nabídky  zařadit do rozpočtu obce na rok 2021

-

po rekonstrukci budovy klubovny SDH poptat cenovou nabídku na výměnu střešní krytiny
 zařadit do rozpočtu obce na rok 2021

6. Projednání instalace průjezdného radaru na I/35 (směr Jičín  Turnov)
-

předložená nabídka vyžaduje instalaci u zdroje el. energie na pouličním osvětlení (solární zdroj
nedostatečný), tzn. v protisměru, schvalování takové varianty zdlouhavé

-

poptání nové solární energeticky soběstačné varianty
 zařadit do rozpočtu obce na rok 2021
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7. Projednání zrušení setkání důchodců obce z důvodu epidemie koronaviru
-

z důvodu epidemie koronaviru a rizikové skupiny je setkání důchodců obce v roce 2020 ruší bez náhrady

8. Informace o schválení dodavatele pro rekonstrukci hřiště u MŠ Kněžnice
-

na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 27/08/2020 (D. Damašek, D. Patzeltová, T. Molnár) byl
vybrán dodavatel pro rekonstrukci hřiště při MŠ František Smitka

-

po oslovení 4 uchazečů obec obdržela 1, ta schválena

9. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový doklad č. 3 / dodatek rozpočtu obce na rok 2020
-

vystaveno dne 07.09.2020

-

částka 205.210,- Kč

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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