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             Zápis č. 45 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 11.07.2022 

 

místo konání: Obecní úřadu Kněžnice 

čas: 18:30 - 20:00   

přítomni: Daniel Damašek, Dana Patzeltová, Zdeněk Mrkáček, Tomáš Molnár, Olga Holatová 

omluveni: - 

hosté: 

zapisovatel: 

ověřovatelé: 

- 

Daniel Damašek 

Tomáš Molnár, Dana Patzeltová 

________________________________________________________________________________________ 

 

navržený 
program: 

Zahájení 

1. Informace o projektech obce Kněžnice v roce 2022 

2. Schválení zrušení zasedání zastupitelstva dne 08.08.2022 z důvodu dovolené 

3. Schválení cenové nabídky na demolici staré vodárny 

Závěr 

________________________________________________________________________________________ 
 

Zasedání zahájeno v 18:30 za přítomnosti 5 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo 
usnášeníschopné. V prvním bodě přistoupeno ke schválení navrženého programu. 
 
PRO: 5  PROTI: 0 
SCHVÁLENO 

 

1. Informace o projektech obce Kněžnice v roce 2022: 

1.1 prodloužení vodovodu Pekloves: územní rozhodnutí o umístění stavby uděleno 28.01.2022, 

nyní dojde k výběru vhodného dotačního programu pro upřesnění podmínek VŘ 

 

1.2 vodovodní přípojka ke hřišti: do konce 05.2022, projekt ke stavbě hotov, předán na 
Vodoprávní úřad v Jičíně, připomínky v rámci regulace k územnímu plánování I/35, schváleno  
uložení vodovodu do sousedního pozemku p. J. Kozáka 

 

1.3 bourání staré vodárny: do konce 09.2022 
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2. Schválení zrušení zasedání zastupitelstva dne 08.08.2022 z důvodu dovolené 

- zastupitelstvo obce schvaluje zrušení veřejného zasedání zastupitelstva plánovaného na 
den 08.08.2022 z důvodu dovolené (zastupitelstvo by nebylo usnášení schopné)   

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
3. Schválení cenové nabídky na demolici staré vodárny 

 

- zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na demolici staré vodárny a přemístění 
armatur do podzemní vodoměrné šachty 

- důvodem je umístění na soukromém pozemku p.č. 192, nová šachtice bude umístěna na 
obecní pozemek p.č. 21/1 

- cena demolice + vybudování šachtice bude 300.862,87 Kč 
- smlouva o dílo bude uzavřena se zhotovitelem p. Michalem Šimůnkem  

 
Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
 
 Na závěr zasedání proběhla debata ohledně dění v obci, dalších možných investicích a záměrech 
 zastupitelstva v roce 2022. 

 
 

 

 
 
 
 
 


