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             Zápis č. 01 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 07.11.2022 

 

Místo konání: Obecní úřad Kněžnice 

Čas: 18:30 - 20:00   

Přítomni: Tomáš Patzelt, Lenka Vejnarová, Daniel Damašek, Zdeněk Mrkáček 

Omluveni: Tomáš Molnár 

Hosté: 

Zapisovatel: 

Ověřovatelé: 

- 

Tomáš Patzelt 

Lenka Vejnarová, Zdeněk Mrkáček 

________________________________________________________________________________________ 

 

Navržený 
program: 

Zahájení a schválení navrženého programu 

1. Informační část o probíhajících projektech 

2. Volba členů výborů, finančního, kontrolního a kulturního 

3. Schválení nabídky návrhu VPS Města Jičín na projednávání přestupků za 
obec  

4. Přijmutí stanoviska k návrhu smlouvy budoucí ke zřízení věcného břemene 
ke stavbě REKO-SKAO. 

5. Schválení termínů veřejných zasedání do konce roku 2022 

6. Návrh na konání kulturní akce: Tradiční rozsvícení Vánočního stromku 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Závěr 

________________________________________________________________________________________ 
 

Zasedání zahájeno v 18:30 za přítomnosti 4 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo 
usnášeníschopné. Po zahájení přešlo zastupitelstvo ke schválení navrženého programu. 
 
PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 

 

1. Informace o projektech v obci Kněžnice: 

1.1. Prodloužení vodovodu Pekloves a Odbahnění a oprava rybníků v obci Kněžnice: 

Oznámení zahájení společného řízení k projektu Odbahnění a oprava rybníků v obci Kněžnice 

(návesní p.č. 19/1) 
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Proběhne návštěva zástupce fy SOLICITE 8.11.2022. Během ní budou projednány 
odpracované úkoly a kompletnost dokumentace. 

1.2. Zokruhování vodovodu pro novou zástavbu – etapa 1.  

Projekt ke stavbě hotov, probíhá aktualizace rozpočtu z roku 2020. Obdrželi jsme Oznámení 
zahájení společného řízení. 

1.3. Průběh opravy obecních komunikací a cest: 

Oprava cesty směrem k vodojemu je hotová, ostatní jsou rozpracované. Čeká se na odvodové „U“ 
profily. 

1.4. Bude dokončen záměr obce Kněžnice č.1/2017 k odkoupení pozemků u hasičské klubovny. 

1.5. Veřejné osvětlení: Probíhá odladění bezdrátové komunikace mezi jednotlivými zařízeními. 

 

2. Volba členů výborů Zastupitelstva obce Kněžnice, odložená na Ustavujícím zasedání ze 17.10.2022 

2.1. Volba členů finančního výboru  

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: 

Člen zastupitelstva p. Daniel Damašek navrhl zvolit do finančního výboru p. Ladislava Plíška a pí. Hanu 
Damaškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kněžnice volí členy finančního výboru p. Ladislava Plíška a pí. Hanu Damaškovou. 

PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 

 
2.2. Volba členů kontrolního výboru 
 
Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány 
následující návrhy: 

Člen zastupitelstva paní Lenka Vejnarová navrhla zvolit do kontrolního výboru pí. Danu Patzeltovou a p. 
Pavla Vejnara. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kněžnice volí členy kontrolního výboru pí. Danu Patzeltovou a p. Pavla Vejnara. 

PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 
 

2.3. Volba členů kulturního výboru 
 

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru. Byly podány 
následující návrhy: 
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Člen zastupitelstva p. Zdeněk Mrkáček navrhl zvolit do kulturního výboru pí. Olgu Holatovou a pí. Janu 
Mrkáčkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kněžnice volí členy kulturního výboru pí. Olgu Holatovou a pí. Janu Mrkáčkovou. 

PRO: 4  PROTI: 0          SCHVÁLENO 
 
 

3. Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy Města Jičín – oboru správních agend na projednávání 
přestupků za obec Kněžnice 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje, že 
město Jičín bude projednávat za obec Kněžnice přestupky v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vykonávání veškeré 
přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními předpisy svěřenou orgánům obce.  
 

PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 
 

4. Přijmutí stanoviska k návrhu smlouvy budoucí od fy. GASNET s.r.o.  ke zřízení věcného břemene ke 
stavbě REKO-SKAO. 

Návrh usnesení: 

Návrh této smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene Zastupitelstvo obce Kněžnice zamítá, z důvodu 
záměru využití části dotčených pozemků pro stavbu dalších inženýrských sítí pro obsluhu sportovně - 
rekreačního areálu v sousedství těchto pozemků. Ochranné pásmo stavby, které by bylo součástí 
věcného břemene, by nám tento záměr znemožnilo.  

PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 
 

5. Schválení termínů veřejných zasedání do konce roku 2022 

Zastupitelstvo navrhuje 2 termíny veřejných zasedání v měsíci prosinci. 

Návrh usnesení: 

 

 
 

PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 

 

 

Termíny zasedání 

Prosinec 2022 
05.12.2022 

27.12.2022 
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6. Návrh na konání kulturní akce + schválení termínu: Tradiční rozsvícení Vánočního stromku 

Návrh usnesení: 

 

Pro tradiční rozsvícení Vánočního stromku zastupitelstvo navrhuje termín 3.12.2022 od 17:00. 

 PRO: 4  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 

 

7. Informace o schválení rozpočtového opatření č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2022 
 

- starosta obce schválil a Zastupitelstvo obce Kněžnice bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 2 vydaného dne 03.10.2022 

- částka 103.000,- Kč 
 
 
 
 
 
Na závěr bylo zastupitelstvo seznámeno s chystaným vypracováním nového návrhu rozpočtu a členové byly 
vyzváni k návrhům na něj. Poté proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích, záměrech 
a kulturních akcích v roce 2023. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


