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Zápis č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 05.10.2020
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. Informace o náhradní výsadbě v katastru obce Kněžnice
3. Informace o stavu rekonstrukce u MŠ Kněžnice
4. Informace o stavu nových webových stránek obce
5. Projednání podání žádosti obce Kněžnice na dotaci - rekonstrukce chodníků
6. Informace o procesu darování pozemku hřiště Yacht klubem obci
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:
zákresy umístění vodovodních šachtic na pozemcích konečných uživatelů k dispozici, návrh umístění ATS
stanice na pozemku vlastněným státem (Správa železničních dopravních cest)

-

rekonstrukce mostku na obecní komunikaci / cestě p.č. 1702/1 (ke Kapličce):
bude probíhat na přelomu měsíců říjen - listopad 2020

-

zateplení vodovodní čerpací stanice:
příprava budovy pro instalaci filtrace na snížení obsahu Fe ve vodě, do rozpočtu obce na rok 2021,
Strana 1

Obe c KNĚŽN IC E

Kněžnice 123 | 506 01 - Jičín
+420 493 591 107 | obec@kneznice.cz

zateplení proběhne do konce října 2020
-

rekonstrukce obecních komunikací (Kněžnice na p.č. 1705/1, 1753/3 a Javornice 1752/4, 1758/1):
bude probíhat na přelomu měsíců říjen - listopad 2020

2. Informace o náhradní výsadbě v katastru obce Kněžnice

3.

-

Správa silnic Královehradeckého kraje informovala obec o náhradním „plnění“ - nutnosti vysadit v katastru
obce 9 stromů (jasan ztepilý)

-

záměrem obce je umístit je na hřišti, nahradit jimi proschlý větrolam

Informace o stavu rekonstrukce u MŠ Kněžnice
-

rekonstrukce hřiště u MŠ, na kterou obec Kněžnice získala dotaci (alokace financí MMR z roku 2019),
probíhá

-

dle smlouvy s dodavatelem je termín ukončení prací a předání do 30.11.2020

4. Informace o stavu nových webových stránek obce
-

prezentace nových web. stránek dodavatelskou firmou

-

předpokládaný termín spuštění je prosinec 2020

5. Projednání podání žádosti obce Kněžnice na dotaci - rekonstrukce chodníků
-

zastupitelé souhlasí, aby obce usilovalo o dotaci na rekonstrukci chodníků

6. Informace o procesu darování pozemku hřiště Yacht klubem obci
-

proces vkladu na KÚ (pracoviště Jičín) pozastaven

-

nutné dodat další podklady ze strany Yacht klubu Kněžnice

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