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Zápis č. 28 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 01.02.2021 

 

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 stavu projektů obce Kněžnice 

2. Informace o stavu dotace na hasičský vůz pro SDH Kněžnice 

3. Schválení daru pro Apropo Jičín, o.p.s. 

4. Schválení nákupu nové vitríny k budově OÚ Kněžnice 

5. Informace o termínu začátku výběru poplatků za svoz odpadu, poplatků za psi 

6. Informace o chystaném záměru prodeje části obecního majetku 

7. Informace o chystaném záměru koupě pozemku do majetku obce 

8. Pověření starosty obce k jednání o nákupu pozemku 

9. Schválení snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

10. Schválení „Vnitřní směrnice obce č. 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a 
„Vnitřní směrnice obce č. 2 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole“ 

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 poslány na projekční kancelář 
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2. Informace o stavu dotace na hasičský vůz pro SDH Kněžnice: 

- obec Kněžnice usiluje o dotaci od Ministerstva vnitra ČR a Královéhradeckého kraje na nový vůz pro SDH 
Kněžnice 

- dotace od Ministerstva vnitra ČR byla obci udělena 

- čekáme na vyjádření KHK 

 

3. Schválení daru pro Apropo Jičín, o.p.s.: 

- zastupitelstvo obce schvaluje dar pro Apropo Jičín, o.p.s. 

- výše daru činí 5.000,- Kč a bude použita na částečnou úhradu provozních výdajů sociálních služeb 
Sociální rehabilitace a Osobní asistence 

Pro: 4     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 

 
4. Schválení nákupu nové vitríny k budově OÚ Kněžnice: 

- zastupitelstvo obce schvaluje nákup nové osvětlené vitríny k budově OÚ Kněžnice 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
 
5. Informace o termínu začátku výběru poplatků za svoz odpadu, poplatků za psi 

- vzhledem k zhoršující se pandemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude termín výběru 

poplatků za svoz odpadu a poplatků za psi vyhlášen později (s ohledem na aktuální stav) 

- bude možno uhradit poplatky převodem z účtu 
 

 
6. Informace o chystaném záměru prodeje části obecního majetku 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí možný prodej obecního majetku 

o část obecní cesty na p.č. 1761 v osadě Javornice p. Aleši Koženému 

o obecní cestu na p.č. 1722 v osadě Pekloves p. Jaroslavu Fraňkovi 

- po vyměření budou na stránkách obce / vývěsce vyvěšeny záměry po dobu 15 dní k vyjádření 

 

7. Informace o chystaném záměru koupě pozemku do majetku obce 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí možný nákup pozemku do obecního majetku 

o část pozemku na p.č. 490 v osadě Pekloves od pí. Jany Mrkáčkové na stání kontajnerů na 

recyklovatelný odpad 

- po vyměření bude na stránkách obce / vývěsce vyvěšen záměr po dobu 15 dní k vyjádření 
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8. Pověření starosty obce k jednání o nákupu pozemku 

- zastupitelstvo obce pověřuje starostu D. Damaška zahájením jednání o nákupu pozemku 

- předmětem zájmu je pozemek p.č. 1290/1 sousedící s hřištěm 

- majitelka pí. Ing. Jana Kalousková bude oslovena s návrhem 

 

9. Schválení snížení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

- starosta obce D. Damašek, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 a 

změny č. 338/2019, stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 19.800,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 01/02/2021 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- místostarosta obce D. Patzeltová, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 a 

změny č. 338/2019, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 16.500,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 01/02/2021 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

- předseda finančního výboru obce T. Molnár, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády č. 

318/2017 a změny č. 338/2019, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.409,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 

01/02/2021 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- předseda kulturního výboru obce O. Holatová, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády 

č. 318/2017 a změny č. 338/2019, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kulturního výboru jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.409,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 

01/02/2021 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- předseda kontrolního výboru obce Z. Mrkáček, zastupitelstvo obce Kněžnice v souladu s nařízením vlády 

č. 318/2017 a změny č. 338/2019, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.409,- Kč za měsíc, odměna bude poskytována od 
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01/02/2021 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
 
10. Schválení „Vnitřní směrnice obce č. 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ a „Vnitřní 

směrnice obce č. 2 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

- Zastupitelstvo schvaluje „Vnitřní směrnice obce č. 1 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 

- vyvěšeno na úřední desce dne 11/01/2021 

- sejmuto z úřední desky dne 01/02/2021 

Pro: 5    Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- Zastupitelstvo schvaluje „Vnitřní směrnice obce č. 2 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole“ 

- vyvěšeno na úřední desce dne 11/01/2021 

- sejmuto z úřední desky dne 01/02/2021 

Pro: 5    Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 

 

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