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Zápis č. 30 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 12.04.2021 

 

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: 

Irena Greško 

Daniel Damašek 

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová 

 

 

Navržený 
program: 

Zahájení 

1. Informace o projektech obce Kněžnice v roce 2021 

2. Zpráva o činnosti MŠ Kněžnice v 1.Q 2021 

3. Schválení zřízení věcného břemene na pozemcích obce 5/4 a 1702/3 

4. Schválení demolice bývalého vodárenského domečku 

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: pokácení túje a kleče 

- 1.7 rekonstrukce střech na klubovně SDH „Šupna“ včetně zvoničky a střechy na garážích u OÚ: 

na obě rekonstrukce bude zveřejněn záměr a proběhne VŘ 
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2. Zpráva o činnosti MŠ Kněžnice v 1.Q 2021: 

- zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o činnost MŠ Kněžnice za 1.Q/2021 ředitelkou I. Greško 

- informace o vzdělávacím programu, o aktuálním počtu dětí, aktuálním stavu zaměstnanců, o dodržování 
BOZP, o opravách na majetku MŠ, o stavu kuchyně v MŠ, o čerpání nákladů v 1.Q/2021, o investicích a o 
chodu MŠ 

- zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Kněžnice za rok 2020  

- zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti MŠ Kněžnice 

 Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

3. Schválení zřízení věcného břemene na pozemcích obce 5/4 a 1702/3: 

- zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích obce p.č. 5/4 a 1702/3 

- žádost a podrobná dokumentace předložena se jménem akce:  
    „Kněžnice, p.č.108_1, přípojka knn“- (č. akce IP-12-2012780) 

- přílohou průvodní dopis a 2x smlouva kleče při OÚ  

 Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

4. Schválení demolice bývalého obecního vodárenského domečku: 

- zastupitelstvo obce schvaluje demolici bývalého obecního vodárenského domečku na p.č. 192 v majetku 
SJM M. Tyrychtra a M. Tyrychtrové 

- na pozemku bude zřízena šachta / schránka pro vodoměry 

- domluva s provozovatelem obecního vodovodu STAVOKA Kosice a.s. 

 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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