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Zápis č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 10.02.2020
Místo konání:

kancelář Obecního úřadu Kněžnice

Začátek:

18:30

Přítomni:

Daniel Damašek, Dana Patzeltová, Tomáš Molnár, Zdeněk Mrkáček

Omluveni:

Olga Holatová

Hosté:

0

Zapisuje:

Daniel Damašek

Ověřovatelé:

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová

Navržený
program:

Konec:

20:00

Zahájení
1. Informace o pokračujících přípravách projektů obce
2. Schválení rozpočtu obce pro rok 2020
3. Informace o kontrole hospodaření MŠ Kněžnice za rok 2019
4. Schválení příspěvku pro MŠ Kněžnice na rok 2020
5. Schválení návrhu záměru – Dar YACHT CLUB Kněžnice obci Kněžnice
6. Schválení „Vnitřní směrnice obce č. 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
Závěr

Schůze zahájena v 18:30 za přítomnosti 4 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
V prvním bodě schůze přistoupeno ke schválení navrženého programu.
Pro: 4 Proti: 0
SCHVÁLENO
1. Informace o pokračujících přípravách projektů obce Kněžnice:
-

prodloužení vodovodu Pekloves:
zpracování proj. dokumentace, konzultace s provozovatelem Stavoka, se HZS Královéhradeckého kraje

-

prodloužení vodovodu „Fialová“:
předloženy možnosti realizace položení řadu (průtah, výkop komunikací, výkop krajnicí)

-

rekonstrukce klubovny SDH „Šupna“:
dojde k podříznutí celé budovy z důvodu izolace, rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a odpadu,
úprava vnitřních omítek, oprava vnějších fasád a střechy, nátěr fasád, vyvložkování komína
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-

sběrný dvůr u budovy OÚ:
bude položena zámková dlažba a instalována brána + branka s „čip-průchodem“

2. Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet obce pro rok 2020.
-

návrh rozpočtu byl schválen zastupitelstvem dne 13.01.2020

-

by vyvěšen po dobu delší než 15 dní bez jakýchkoli připomínek

Pro: 4 Proti: 0
SCHVÁLENO
3. Informace o kontrole hospodaření MŠ Kněžnice za rok 2019
-

kontrola proběhne dne 03/02/2020 od 8:15

-

provede ji ext. auditor pí. S. Báčová, obec bude zastoupena předsedou fin. komise p. T. Molnárem, za MŠ
Kněžnice budou přítomny ředitelka pí. I. Greško a účetní J. Klimešová

4. Schválení příspěvku pro MŠ Kněžnice na rok 2020
-

zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz a hospodaření MŠ Kněžnice na rok 2020 ve výši 450.000,- Kč

Pro: 4 Proti: 0
SCHVÁLENO
5. Schválení návrhu záměru – Dar YACHT CLUB Kněžnice obci Kněžnice
-

předmětem daru jsou pozemky:
pozemek p.č. 1292/1 o výměře 13.178 m², trvalý travní porost,
pozemek p.č. 1292/2 o výměře 7.423 m², ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha,
pozemek p.č. 1292/3 o výměře 527 m², orná půda,
pozemek p.č. 1295/3 o výměře 56 m², ostatní plocha - ostatní komunikace

Pro: 4 Proti: 0
SCHVÁLENO
6. Zastupitelstvo schvaluje „Vnitřní směrnice obce č. 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
-

vyvěšeno na úřední desce dne 24/01/2020

-

sejmuto z úřední desky dne 10/02/2020

Pro: 4 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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