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

Zápis č. 41
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 07.03.2022
místo konání:

Obecní úřadu Kněžnice

čas:

18:30 - 20:00

přítomni:

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

omluveni:

-

hosté:

-

zapisovatel:

Daniel Damašek

ověřovatelé:

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová

________________________________________________________________________________________
navržený
program:

Zahájení
1. Informace o projektech obce Kněžnice v roce 2022
2. Informace o úpravách zeleně (park, zahrada MŠ Kněžnice, prostory u OÚ
Kněžnice)
3. Schválení činnosti kontrolního, finančního a kulturního výboru za rok 2021
Závěr

________________________________________________________________________________________
Zasedání zahájeno v 18:30 za přítomnosti 5 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné. V prvním bodě přistoupeno ke schválení navrženého programu.
PRO: 5
SCHVÁLENO

PROTI: 0

1. Informace o projektech obce Kněžnice v roce 2022:
-

1.1 prodloužení vodovodu Pekloves: územní rozhodnutí o umístění stavby uděleno 28.01.2022,
nyní dojde k výběru vhodného dotačního programu pro upřesnění podmínek VŘ

-

1.2 stání pro kontejnery: stavba předána dne 15.03.2022 bez výhrad / připomínek investora

-

1.3 vodovodní přípojka ke hřišti: do konce 05.2022, projekt ke stavbě hotov, předán na
Vodoprávní úřad v Jičíně

-

1.4 budování / oprava obecních komunikací a cest: do konce 10.2022
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2. Informace o úpravách zeleně (park, zahrada MŠ Kněžnice, prostory u OÚ Kněžnice
-

v měsících březen a duben proběhne úprava zeleně

-

výsadba dřevin v parku, na zahradě MŠ Kněžnice a v prostorech u OÚ Kněžnice
(spolupráce se zahradní architektkou L. Vávrovou)

-

rekultivace travnatých ploch

3. Schválení činnosti kontrolního, finančního a kulturního výboru za rok 2021
-

zastupitelstvo obce schvaluje:

a) činnost kontrolního výboru za rok 2021 – zprávu přednesl Z. Mrkáček
b) činnost finančního výboru za rok 2021 – zprávu, včetně finanční kontroly příspěvkové
organizace, přednesl T. Molnár
c) činnost kulturního výboru za rok 2021 – zprávu přednesla O. Holatová
PRO: 5
SCHVÁLENO

PROTI: 0

Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech
zastupitelstva v roce 2022.
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