Obe c KNĚŽN IC E

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

Zápis č. 31
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 10.05.2021
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. Zavedení vodovodu / el. energie na hřiště
3. Žádost o rekonstrukci komunikace
4. Schválení záměru č. 1/2021
5. Schválení DPP
6. Schválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020
7. Informace o schválení rozpočtového dokladu č. 1 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021
8. Schválení vzniku fondu na obnovu vodovodu
9. Schválení úpravy / aktualizace „Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Kněžnice"
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 stání pro kontejnery: u OÚ pro železný šrot, u MŠ, v Peklovsi a v Javornici pro kontejnery na
recyklovaný odpad
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-

1.3 výměna vývěsky u OÚ, pokácení túje a kleče

2. Zavedení vodovodu / el. energie na hřiště:
-

hřiště získáno darem do majetku obce

-

u provozovatele vodovodu fa. STAVOKA zjistit tech. podmínky protažení vodovodu na hřiště
(ev. zařadit do rozpočtu na rok 2022)

-

s fa. ČEZ projednat žádost na zřízení přípojky el. energie

3. Žádost o rekonstrukci komunikace:
-

projednána žádost na rekonstrukci komunikace v majetku obce na p. č. 1744

-

provedeno šetření na místě za účasti p. I. Mrkáčka, S. Kozáka a M. Kouckého

-

v 4.Q 2021 bude provedeno měření, nacenění ex. firmou
(ev. zařadit do rozpočtu na rok 2022)

4. Schválení záměru na pronájem přízemních prostor Šupna
-

zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru č. 1/2021 o prodeji pozemeku p.č. 1761/2, vzniklého
rozdělením původního pozemku p.č. 1761 vedeného na LV 10001 pro k.ú Kněžnice (osada Javornice) o
rozloze 43 m2

-

záměr bude zveřejněn na obecní vývěsce + web obce po dobu min. 15 dní

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
5. Schválení DPP:
zastupitelstvo obce schvaluje následující dohody o provedené práci (dále jen DPP):
-

DPP s p. J. Zelníčkem / Sekání trávy, údržba veřejného prostranství na období 17.05.2021 – 31.10.2021 ve
výši 280,- Kč / hodina za použití vlastního křovinořezu

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
6. Shválení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020:
-

zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Kněžnice za rok 2020 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2020
kontrola proběhla dne 29.10.2020 "dálkově" a 22.04.2021
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.):
a) c4 – porušení povinnosti o Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem
b) c5 – neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
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-

zastupitelstvo obce proto ukládá starostovi obce odstranit chyby a přijmout nápravná opatření k zamezení
opakování chyb
AD a)
o na profil zadavatele uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a
dodatků v souladu se zákonem
o při příštím zadání veřejné zakázky postupovat v souladu s platnou legislativou
AD b)
o důsledně odstraňovat nedostatky zjištěné při dílčím nebo závěrečném přezkoumání

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
7. Informace o schválení rozpočtového dokladu č. 1 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021:
-

starosta obce schválil a zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový doklad č. 1 vydaný dne 28.04.2021

-

částka 137.800,- Kč

8. Schválení vzniku fondu na obnovu vodovodu:
-

zastupitelstvo obce schvaluje v souladu § 84, odst. c) zákona č. 128/200 Sb. o obcích a § 5 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech zřízení peněžního fondu na obnovu vodovodu vč. pravidel
hospodaření s tímto fondem
Pravidla hospodaření fondu
1. Zdroje peněžního fondu :
a) Převod prostředků z rozpočtu obce ve výši 162 000 Kč, které byly zajištěny na základě platného
Plánu financování obnovy vodovodu v letech 2012 - 2020
b) Každoroční převod prostředků z rozpočtu obce ve výši, která je uvedena v platném Plánu
financování obnovy vodovodu na roky 2021 – 2030
c) Mimořádný převod prostředků z rozpočtu obce, o kterém rozhodne zastupitelstvo obce
2. Čerpání peněžního fondu:
Prostředky fondu jsou určeny výhradně na úhradu výdajů spojenou s obnovou vodovodu
3. Ostatní údaje:
Finanční prostředky fondu jsou uloženy na základním běžném účtu 231, není pro ně založen zvláštní
bankovní účet, pouze je o nich účtováno odděleně na účtu 236
Převod finančních prostředků mezi účty 231 a 236 bude každoročně proveden do dne 31.12. daného
roku.

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
9. Schválení aktualizace „Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Kněžnice":
-

zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovanou zřizovací listina příspěvkové organizace obce Kněžnice včetně
příloh (nahrazuje vydání z 29.06.2020)

-

tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.05.2021.
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Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
10.
Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech zastupitelstva
v roce 2021.
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