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

Zápis č. 44
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 06.06.2022
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. Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro funkční období 2022-2026
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2021,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
4. Schválení žádosti o rušení noční klidu
5. Schválení zprávy z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
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 vodovodní přípojka ke hřišti: do konce 05.2022, projekt ke stavbě hotov, předán na
Vodoprávní úřad v Jičíně, připomínky v rámci regulace k územnímu plánování I/35, projednání
uložení vodovodu do sousedního pozemku p. J. Kozáka
1.3 budování / oprava obecních komunikací a cest: do konce 10.2022

www.kneznice.cz

Strana 1

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

1.4 bourání staré vodárny: do konce 08.2022
1.5 VO v obci Kněžnice a v osadách Javornice a Pekloves: do konce 06.2022 instalace řídící
jednotky na OÚ Kněžnice, ztlumení na 80% po 23:00, svícení na 20% výkonu po celou noc
2. Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro funkční období 2022-2026
-

zastupitelstvo obce schvaluje počet 5ti členů zastupitelstva obce pro funkční období 20222026

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2021, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021:
-

zastupitelstvo obce schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Kněžnice za rok
2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2021
kontrola proběhla dne 13.12.2021 "dálkově" a 30.03.2022 na OÚ Kněžnice
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.):
o

-

zastupitelstvo obce proto ukládá starostovi obce odstranit chyby a přijmout nápravná
opatření k zamezení opakování chyb:
o

-

§ 13 odst. 1 písm. b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o
přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

důsledně, v řádném termínu (do 15 dnů od projednání závěrečného účtu obce) podat
přezkoumávajícímu orgánu informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce

zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a vyslovuje souhlas s převodem
výsledku hospodaření z účtu 431 na 432 a to ve výši 2.457.614,37 Kč

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
4. Schválení žádosti o rušení noční klidu

-

na základě písemné žádosti SDH Kněžnice ze dne 06.06.2022 oznámí OÚ Kněžnice, že v souladu
s článkem 3 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce Kněžnice č. 3/2017 o nočním klidu
se doba nočního klidu nevymezuje z 4. na 5. července 2022 kvůli letní zábavě pořádané SDH
Kněžnice na celém území obce Kněžnice

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
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5. Schválení zprávy z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
-

zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace / MŠ
Kněžnice
kontrola proběhla dne 11.05.2022
vedoucím kontrolní skupiny byl starosta obce D. Damašek a zřizovatelem přizvaná osoba Ing. S.
Báčová
závěr kontroly:
o účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem ale ne zcela správně,
především v oblasti účtování stravného
o organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a
účelné
o z kontroly vyplývají doporučení k odstranění nedostatků, kontrolou zastupitelstvo
starostu obce D. Damaška

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech
zastupitelstva v roce 2022.
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