
             Usnesení  č.  23  ze  zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes
                                        konaného dne 24. 8. 2020

Přítomni:  starosta p. Kettner, Ing. Vlčková,  p. Drábek, p. Kratochvíl, p. Čefelín, p. Šebesta,       
                      pí  Roučková, Ing. Poklop, p. Souček, pí Pavlíková, p. Botka, p. Dobiáš, Ing. Bareš, 
                      Ing. Preclíková
Omluven:    p. Červený

ZO schvaluje:
- Pana Ing. Petra Wagnera jako stavební dozor pro stavbu hasičské zbrojnice (schváleno 

všemi přítomnými hlasy).
- Prodej pozemků parcelní  č. 141, 726/26 a  139/1 Letišti  Praha pro výstavbu bočního 

poldru pod ČOV za cenu 1450,- Kč/m2 za podmínky, že Letiště Praha v roce 2021 zajistí a 
bude financovat opravu komunikace ke hřbitovu (schváleno všemi přítomnými hlasy).

- Přijetí  dotace  ve  výši  590 000,-  Kč  z Programu  2017  –  2020  pro  poskytování  dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Tyto prostředky 
budou využity na opravu komunikace (schváleno všemi přítomnými hlasy).

- Rozpočtové opatření č. 4/2020 (všemi přítomnými hlasy).
- Skutečnost, že dokumenty obce Kněževes ze staršího období, konkrétně spisy obce z let 

1840  -1897,  rozpočty  obce  z let  1861  –  1868  a  1871  –  1875,  protokol  z jednání 
zastupitelstva z roku 1866 a parcelní  protokol  z roku 1937 budou i  nadále ponechány 
v trezoru  obce  a  nebudou  vydány  Státnímu  oblastnímu  archivu  v Praze  se  sídlem 
v Dobřichovicích, Pražská 728, 252 29 Dobřichovice.

ZO bere na vědomí:
- Vyjádření obce ke stavbě Areál pro psy, Na Staré silnici 197; obec nemá námitek.
- Petici  obyvatel  Nových  Středokluk  ohledně  nevyhovujícího  stavu  dodávek  pitné  vody 

(byla zaslána žádost o vyjádření 1. VHS Velké Přílepy).
- Vyúčtování  dopravní  obslužnosti  za  1.  pololetí  roku  2020  –  dlužnou  částku  ve  výši  

97 860,13 Kč  obec již uhradila.
- Smlouvu o  výpůjčce  části  pozemku č.  59  Na Slovance  o výměře  1640 m2 na 49 let; 

veškerá dokumentace (smlouvy atd.) je uložena na obci.
- Oznámení  pana Ladislava  Chvoje o  plánované opravě střech dvou stodol na Slovance 

(majitelů pana Chvoje a pana Vidmana).
- Stížnost na rušení nočního klidu v č. p. 207 v ulici Nad Mostem; majitelka nemovitosti 

paní Vačkářová byla pozvána k projednání této záležitosti na obecní úřad.
- Žádost o vyjádření ke stavbě: Kněževes, Nová čtvrť 97 – přeložka NN č. stavby: IZ-12--

6002074 (  posunutí  sloupu č.  90 u č.p.  97 směrem do ulice).  Obec souhlasí  s  tím, že 
přeložka nesmí přesahovat do komunikace, ale musí být  ukončena u obrubníku.



- Žádost Ing. J. Preclíkové o pronájem sálu KD dne 13. 11. 2020 pro konání taneční zábavy 
hudební skupiny Fernetový opar.

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy.

V Kněževsi dne 26. 8. 2020
Zapsala: V. Vlčková


