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

Zápis č. 26
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 30.11.2020
Místo konání:

kancelář Obecního úřadu Kněžnice

Začátek:

18:30

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Hosté:

0

Zapisuje:

Daniel Damašek

Ověřovatelé:

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová

Navržený
program:

Konec:

20:00

Zahájení
1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice
2. Informace o škodních událostech na majetku obce
3. Schválení plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací na 2020-2030
4. Schválení navýšení odměny za výkon funkce úřednice obce
5. Schválení plánu inventur na rok 2020
6. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2021
7. Schválení rozpočtového dokladu č. 4 / dodatek rozpočtu obce na rok 2020
Závěr

Schůze zahájena v 18:30 za přítomnosti 5 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
V prvním bodě schůze přistoupeno ke schválení navrženého programu.
Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
1. Informace o stavu projektů obce Kněžnice:
-

prodloužení vodovodu Pekloves:
finalizace projektu, všechna povolení a podklady k dispozici

-

rekonstrukce mostku na obecní komunikaci / cestě p.č. 1702/1 (ke Kapličce):
hotovo, stavba předána dne 30.11.2020 bez nedostatků a připomínek

-

zateplení vodovodní čerpací stanice:
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hotovo, stavba předána dne 30.11.2020 bez nedostatků a připomínek
-

rekonstrukce obecních komunikací (Kněžnice na p.č. 1705/1, 1753/3 a Javornice 1752/4, 1758/1):
hotovo, stavba předána dne 30.11.2020 bez nedostatků a připomínek

2. Informace o škodních událostech na majetku obce
-

hasičská klubovna „Šupna“, neznámým řidičem nabouraný okap, podhledový plech…

-

chodník u OÚ „rozjetý“ řidičem firmy DS holding

-

obě události řešeny jako škodní událost

3. Schválení plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací na 2020-2030
-

zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizací

-

na rok 2021 je jedná o částku 25.000,- Kč

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
4. Schválení navýšení odměny za výkon funkce úřednice obce
-

zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny za výkon funkce úřednice obce, kterou vykonává paní
Martina Molnárová

-

odměna je navýšena o 500,- Kč na (z původní částky 3.000,- Kč na 3.500,- Kč)

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
5. Schválení plánu inventur na rok 2020
-

zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur hmotného majetku na rok 2020

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
6. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2021
-

zastupitelstvo obce projednává a schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021

-

návrh rozpočtu je zveřejněn na web stránkách obce

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
7. Schválení rozpočtového doklad č. 4 / dodatek rozpočtu obce na rok 2020
-

zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový doklad č. 4 vydaný dne 30.11.2020

-

částka 656.591,- Kč

Pro: 5

Proti: 0
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SCHVÁLENO
Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech zastupitelstva v roce
2021.
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