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Zápis č. 21 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 01.06.2020 

 

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Kněžnice 

Začátek: 18:30 Konec: 20:00 

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

Omluveni: 0 

Hosté: 

Zapisuje: 

Ověřovatelé: 

0 

Daniel Damašek 

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová 

 

 

Navržený 
program: 

Zahájení 

1. Informace o pokračujících přípravách projektů obce 

2. Informace o odstávkách ČEZ / Stavoka 

3. Schválení pokračování obce ve spolku MAS Brána do Českého ráje (2021-2027) 

4. Informace o veřejném jednání města Lomnice n/P (územní plán) 

5. Schválení daru Apropo 

6. Schválení daru na dokumentární film „Jedinečný Český ráj“ 

7. Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019 

8. Schválení rozpočtového dokladu č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2020 

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 pokračujících přípravách projektů obce Kněžnice: 

- prodloužení vodovodu Pekloves: 

plánovat schůzku s majiteli pozemků (informace, schválení…) 

- prodloužení vodovodu „Fialová“: 

realizace 06.2020 / probíhá 
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- rekonstrukce klubovny SDH „Šupna“: 

rekonstrukce hotova, el. revize veřejného osvětlení 

- sběrný dvůr u budovy OÚ: 

instalace brány a branky na čip 

- instalace 4x „vítací cedule“ při vjezdu do obce, instalace zrcadla u MŠ Kněžnice 

 

2. Informace Informace o odstávkách ČEZ / Stavoka 

- 15/06/2020 proběhne odstávka el. energie v obci 

- 22/06/2020 proběhne odstávka el. energie v obci 

- 15/06/2020 proběhne odstávka dodávky vody v Hořeních Kněžnicích 

 

3. Schválení pokračování obce ve spolku MAS Brána do Českého ráje (2021-2027) 

- zastupitelstvo obce Kněžnice schvaluje zařazení území obce Kněžnice do území působnosti MAS Brána do 
Českého ráje, z.s. na programové období 2021-2027 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

4. Informace o veřejném jednání města Lomnice n/P (územní plán) 

- jednání proběhne v budově MÚ Lomnice n/P dne 09/06/2020 od 10:00 

 

5. Schválení daru Apropo 

- po zastupitelstvo obce Kněžnice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

Pro: 4     Proti: 0     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 

  

6. Schválení daru na dokumentární film „Jedinečný Český ráj“ 

- zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč na náklady spojené s natáčením 
dokumentárního filmu s pracovním názvem „Jedinečný Český ráj“ 

- darovací smlouva bude sepsána mezi starostou obce D. Damaškem a autorem Z. Mrkáčkem 

Pro: 4     Proti: 0     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 

 

7. Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 

- zastupitelstvo obce schvaluje návrhu závěrečného účtu obce Kněžnice za rok 2019 a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2019, kontrola proběhla dne 10.12.2019 na OÚ Kněžnice a 
dne 22.04.2020 "dálkově" - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.) 
 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
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8. Schválení rozpočtového dokladu č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2020 

- starosta obce schvaluje a zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový doklad č. 2 vydaný dne 
25.05.2020 

- částka 200.000,- Kč 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

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

 

 

 


