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Zápis č. 33 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 12.07.2021 

 

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 projektech obce Kněžnice v roce 2021 

2. Informace k ev. koupi pozemku včetně 2 stromů 

3. Informace ke stavu křižovatky u Školky 

4. Informace o setkání důchodců 

5. Schválení DPP 

6. Informace o schválení rozpočtového dokladu č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021 

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, stále 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 

- 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. Informace k ev. koupi pozemku včetně 2 stromů 

- zastupitelstvo obce zvažuje odkup části pozemku p.č. 1831 a 115/1 (naproti MŠ Kněžnice), kde se nachází 2 

vzrostlé stromy Jírovec maďal 
 

- osloven dendrolog pro zjištění stavu obou stromů 

 

3. Informace ke stavu křižovatky u Školky 

- Policie ČR vyzvala Obec Kněžnice - jako vlastníka místní komunikace na p.č. 1702/3 - k zlepšení 
vodorovného značení při napojení na komunikaci č. III/28610 (křižovatka u MŠ Kněžnice) 

- značení musí být navrženo k tomu způsobilou firmou a před realizací schváleno Policií ČR 

- poptáno u fa. Projektservis Jičín s.r.o. 

 

4. Informace o setkání důchodců 

- pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne setkání důchodců dne 29.09.2021 od 15:00 v pensionu 
Český ráj Kněžnice 

 
5. Schválení DPP: 

zastupitelstvo obce schvaluje následující dohody o provedené práci (dále jen DPP): 

- DPP s pí. Z. Fišerovou - dendrolog / Arboristický posudek na 2 stromy Jírovec maďal (viz bod 2 tohoto 
zápisu) na období 30.08.2021 – 15.09.2021 ve výši 4.500,- Kč / posudek 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
- DPP s p. T. Patzeltem / Sekání trávy, údržba veřejného prostranství na období 06.09.2021 – 31.10.2021 ve 

výši 300,- Kč / hodina za použití vlastního křovinořezu 

Pro: 4     Zdržel se: 1 
SCHVÁLENO 
 
6. Informace o schválení rozpočtového dokladu č. 2 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021 

- starosta obce schválil a zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový doklad č. 2 vydaný dne 25.06.2021 

- částka 50.000,- Kč 

 

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