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Zápis č. 29
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 01.03.2021
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 projektech obce Kněžnice v roce 2021
2. Pověření starosty obce nákupem kontejneru na žel. šrot
3. Informace o výsadbě zeleně
4. Informace o havárii obecní kanalizace
5. Pověření starosty obce možností umístění retardéru do Peklovse
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 projektech obce Kněžnice v roce 2021:
-

1.1 prodloužení vodovodu Pekloves: projekt dokončen, na vyjádření odboru živ. prostředí

-

1.2 instalace závory u vjezdu do lomu

-

1.3 zemní práce v lomu a na Spraši: rozhrnutí hlíny

-

1.4 stání pro kontejnery: u OÚ pro železný šrot, u MŠ, v Peklovsi a v Javornici pro kontejnery na
recyklovaný odpad

-

1.5 oprava plotu okolo klubovny SDH „Šupna“

-

1.6 výměna vývěsky u OÚ
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2. Pověření starosty obce nákupem kontejneru na žel. šrot:
-

zastupitelstvo obce pověřuje starostu nahrazením stávajících 4 nádob na železný šrot kontejnerem

-

zjištění ceny, další projednání a schválení zastupitelstvem

3. Informace o výsadbě zeleně:
-

informace o prořezání ořešáků v zahradě MŠ

-

informace o likvidaci túje a kleče při OÚ

-

osázení zeleně při budově OÚ

4. Informace o havárii obecní kanalizace
-

na obecní cestě/ komunikaci p.č. 21/1 došlo 21/2/2021 k propadu kanalizace

-

nutná oprava v nejbližším možném termínu

5. Pověření starosty obce možností umístění retardéru do Peklovse
-

zastupitelstvo obce pověřuje starostu studií k umístění retardéru na komunikaci č. 28610 ve směru od
Lomnice nad popelkou

-

cílem je zpomalení provozu

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

Strana 2

Obe c KNĚŽN IC E

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

Strana 3

