
                 Usnesení  č. 6  ze  zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes  

                                       konaného dne 27. 5. 2019 

 

Přítomni: starosta p. Kettner, Ing. Vlčková,  Ing. Poklop, p. Čefelín,  p. Drábek, pí Roučková, 

                   pí Pavlíková, p. Dobiáš, p. Šebesta, Ing. Preclíková, Ing. Bareš, p. Kratochvíl,  

                   p. Botka, p. Červený, p. Souček (všichni ZO) 

Přizváni :  manželé Šebestovi, zájemci o koupi domku č.p. 121 

 

     

ZO schvaluje: 

- vyfrézování a vyvložkování komína chaty Nataša a dostavbu tohoho komína cca  

60 cm nad hřeben střechy (finanční odhad 40 tisíc Kč včetně zednických prací) – 12 

ZO pro návrh; 3 se zdrželi 

- doporučení členů výběrového řízení (p. Kettnera, p. Červeného a paní Lenky 

Drábkové), aby rekonstrukci komunikace u zahrádkářské kolonie byla zadána firmě 

Autotrak, jejíž nabídka byla vybrána pro obec jako výhodnější. Cenová nabídka za cca 

200 běžných  metrů  komunikace bude činit 1,648.500,- Kč bez DPH. Všichni ZO pro 

návrh 

- návrh ředitelky MŠ ohledně přijatých dětí do MŠ na základě kritérií schválených ZO 

(z obce nově přijato 5 dětí); všichni ZO pro návrh 

- uhradit podíl na nákladech ve výši 8.000,- Kč (platba pro ČEZ za připojení nové 

hasičské zbrojnice). Schváleno všemi přítomnými hlasy. Ing. Ivan připravuje podklady 

pro územní řízení 

- žádost vedení CTP (haly) o vykácení náletových dřevin cca 75 cm od plotu směrem do 

obecního pozemku z důvodu údržby tohoto plotu – všichni ZO pro 

- lakování palet vodou ředitelnými barvami v hale č. 2 CTP; plánovaná spotřeba je cca 

20 kg barvy za 1 den (8 ZO pro návrh, 3 proti, 4 se zdrželi) 

- nabídku firmy Katro servis, spol. s..r.o.  na provozování kabelové TV (schváleno všemi 

přítomnými hlasy) 

- vyměření pozemku náležícího k č.p. 63 (schváleno všemi přítomnými hlasy) 

v souvislosti s plánovanou koupí domku č. p. 121. Další dotazy manželů Šebestových 

ohledně vlastnictví a využití přilehlých pozemků budou řešeny po jejich písemném 

předložení 

 

 

ZO bere na vědomí: 

- skutečnost, že byl proveden geometrický plán na dělení pozemku č. 552/3 

(předzahrádky Mickových, Čermákových atd.) 

 

 



Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

 

V Kněževsi dne 29. 5. 2019 

 

Zapsala:  V. Vlčková 

 


