
    Obec KNĚŽNICE    
 Kněžnice 123 | 506 01 - Jičín  

                  +420 493 591 107 | obec@kneznice.cz 
 

Strana 1 
 

Zápis č. 34 
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 13.09.2021 

 

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 VŘ na pořízení dopravního automobilu pro SDH Kněžnice 

4. Informace o situaci na komunikaci č. III/28110 

5. Schválení daru pro Oblastní charita Jičín 

6. Informace o akci „Rozsvěcení vánočního stromečku u OÚ Kněžnice“ 

7. Informace o schválení rozpočtového dokladu č. 3 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021 

8. Schválení rozpočtového dokladu č. 4 / 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, na vyjádření vodoprávního úřadu 

- 1.2 stání pro kontejnery: u MŠ, v Peklovsi a v Javornici 

- 1.3 výměna vývěsky u OÚ 
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2. Zpráva o činnosti MŠ Kněžnice v 2.Q 2021: 

- zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o činnost MŠ Kněžnice za 2.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 2.Q/2021, o investicích a o 
chodu MŠ 

- návrh rozpočtu MŠ Kněžnice by měl být navýšen (spotřeba el. energie…) 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti MŠ Kněžnice. 

 Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
3. Schválení VŘ na pořízení dopravního automobilu pro SDH Kněžnice 

- na financování akce budou poskytnuty zdroje z dotací od Ministerstva vnitra ve výši 450.000,- Kč, 

ze zdrojů Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč a obce Kněžnice ve výši 489.040,- Kč 

- zastupitelstvo obce bere v potaz doporučení hodnotící komise a schvaluje výsledek VŘ na pořízení 
dopravního automobilu pro SDH Kněžnice  

- vítězem VŘ se stala firma EMBEFOR s.r.o. 

- všechny podklady k VŘ jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚ Kněžnice a na 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6248cc82-490a-46c2-85c4-
7068d48cf570/zakazka/P21V00000001 

 Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

4. Informace o situaci na komunikaci č. III/28110 

- při komunikaci č. III/28110, která prochází osadou Javornice, je stromořadí v rizikovém / havarijním stavu 

- pří větru a průtržích neustálé padání větví na komunikaci III/28110 

- průřez z roku 2020 proveden Správou a údržbou silnic KHK nedostatečný 

- opakovaná výzva obce k odstranění 

 

5. Schválení daru pro Oblastní charita Jičín: 

- zastupitelstvo obce schvaluje dar pro Oblastní charita Jičín 

- výše daru činí 10.000,- Kč a bude použita na částečnou úhradu provozních výdajů sociálních služeb Sociální 
rehabilitace a Osobní asistence 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 
6. Informace o akci „Rozsvěcení vánočního stromečku u OÚ Kněžnice“ 

- pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne akce dne 04.12.2021 od 17:00 u budovy OÚ Kněžnice 
- více info na plakátech zveřejněných před akcí 
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7. Informace o schválení rozpočtového dokladu č. 3 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021 

- starosta obce schválil a zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový doklad č. 3 vydaný dne 15.08.2021 

- částka 60.922,03 Kč 

8. Schválení rozpočtového dokladu č. 4 / dodatek rozpočtu obce na rok 2021 

- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový doklad č. 4 vydaný dne 13.09.2021 

- částka 1.180.639,- Kč 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 

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

 

 
 

 


