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Zápis č. 32
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 07.06.2021
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. Schválení prodeje pozemku dle záměru č. 1/2021
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
4. Schválení žádosti o rušení noční klidu
5. Schválení DPP
6. Schválení zprávy z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
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 stavebního odboru

-

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

-

1.3 výměna vývěsky u OÚ, pokácení túje a kleče

-

1.4 MŠ Kněžnice: projekt a realizace osázení zahrady, rekonstrukce pískoviště

-

1.5 hasičská klubovna „Šupna“: úprava plochy kolem hasičské klubovny (příprava pro rekonstrukci střechy)
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2. Schválení prodeje pozemku dle záměru č. 1/2021
-

zastupitelstvo obce schvaluje na základě záměru č. 1/2021 zveřejněného dne 10/05/2021 prodej pozemku
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
pozemek od obce odkoupí p. A. Kožený za cenu 75,- Kč / m2

-

bude vystavena kupní smlouva a poté proveden vklad do KN

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 a účetní závěrky za rok 2020, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020

-

zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad

-

zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a vyslovuje souhlas s převodem výsledku
hospodaření z účtu 431 na 432 a to ve výši 780.662,66 Kč

-

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

-

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

-

schváleno zastupitelstvem 07.06.2021
zveřejněno 10.05.2021

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
4. Schválení žádosti o rušení noční klidu

-

na základě písemné žádosti SDH Kněžnice ze dne 03.06.2021 oznámí OÚ Kněžnice, že v souladu s článkem
3 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce Kněžnice č. 3/2017 o nočním klidu se doba nočního klidu
nevymezuje z 4. na 5. července 2021 kvůli letní zábavě pořádané SDH Kněžnice na celém území obce
Kněžnice
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Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
5. Schválení DPP:
zastupitelstvo obce schvaluje následující dohody o provedené práci (dále jen DPP):
-

DPP s p. J. Jandou st. / Práce na hřišti Kněžnice (válcování, sekání a úklid trávy) na období 15.06.2021 –
31.11.2021 ve výši 700,- Kč / hodina za použití vlastní techniky

-

DPP s pí. L. Vávrovou / Projektování zahrady u MŠ Kněžnice a budovy OÚ Kněžnice (výsadba, další
vícepráce) na období 01.06.2021 – 31.12.2021 ve výši 230,- Kč / hodina

Pro: 5 Proti: 0
SCHVÁLENO
6. Schválení zprávy z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
-

zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace / MŠ Kněžnice
kontrola proběhla dne 11.05.2021
kontrolou byl pověřen zastupitel / člen finanční komise p. T. Molnára a zřizovatelem přizvaná osobu Ing. S.
Báčová
závěr kontroly:
o účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem ale ne zcela správně, především
v oblasti účtování stravného
o organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné
o z kontroly vyplývají doporučení k odstranění nedostatků, kontrolou zastupitelstvo pověřuje p. T.
Molnára

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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