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+420 493 591 107 | obec@kneznice.cz

Zápis č. 36
ze zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 01.11.2021
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. Informace o projektu na odbahnění a opravu rybníka Chobot
3. Informace k dotaci na obnovu chodníků v obci
4. Informace o akci „Rozsvěcení vánočního stromečku u OÚ 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, stále na vyjádření vodoprávního úřadu

-

1.2 stání pro kontejnery: u MŠ do konce roku 2021

-

1.3 oprava chodníku proti bývalému hostinci

-

1.4 zavezení břehu u garáží u OÚ Kněžnice pro stání obecního žebříku

2. Informace o projektu na odbahnění a opravu rybníka Chobot:
-

obec Kněžnice usiluje o dotaci na odbahnění rybníka Chobot a opravy hráze

-

pro uskladnění sedimentu nutný pozemek o rozloze cca 0,6 ha (osloven ZS Český ráj Podůlší)
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-

pro opravu / obnovu okolí nutný souhlas a součinnost okolních vlastníků

3. Informace k dotaci na obnovu chodníků v obci:

-

obec Kněžnice usiluje o dotaci na obnovu chodníků

-

v měsíci prosinci 2021 proběhne zaměřování

4. 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

-

součástí akce bude soutěž o nejlepší „Kněžnický Mikulášský štrůdl“

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