
              Usnesení  č. 12  ze  zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes  

                                        konaného dne 18. 11. 2019  

 

Přítomni:  starosta p. Kettner, Ing. Vlčková,  p. Drábek, p. Souček, p. Dobiáš, p. Kratochvíl, 

                                   p. Červený, p. Botka, p. Čefelín, Ing. Preclíková, p. Šebesta, pí Pavlíková,     

                                   Ing. Poklop, Ing. Bareš                                    

Omluvena: pí Roučková 

 

ZO schvaluje: 

- nabídku I. Vodohospodářské spol. s. r. o. Velké Přílepy ohledně výměny 3ks 

frekvenčních měničů v ceně 239.030,- Kč (bez DPH) – schváleno všemi přítomnými 

hlasy 

- žádost ředitelky  MŠ o navýšení obecní dotace na provoz o 85 tisíc Kč (údržba zahrady 

a herních prvků) – schváleno všemi přítomnými hlasy 

- návrh rozpočtu MŠ jako rozpočtu vyrovnaného ve výši  624.500,- Kč 

- smlouvu „Umístění veřejné komunikační sítě“ (optické kabely pro rozvod internetu) – 

schváleno všemi přítomnými hlasy 

- návrh na uzavření dohody – pozemky parcelní číslo 2888/19 a 2889/10 v KÚ Ruzyně 

v souvislosti se stavbou „D7 MÚK – Aviatická – MÚK Ruzyně“ – schváleno všemi 

přítomnými hlasy 

- smlouvu o zřízení věcného břemene v ulici Družstevní čp. 19 (ČEZ Distribuce, a.s.; 

Elektromontáže s.r.o.) – schváleno všemi přítomnými hlasy 

- návrh jmen ulic projednaný v RO – 12 zastupitelů obce pro návrh; 2 se zdrželi 

ZO neschvaluje: 

- návrh obce Baráčníků Kněževes na pojmenování vybrané části obce po K. Gottovi – 

proti návrhu všichni přítomní ZO 

ZO bere na vědomí: 

- sdělení firmy Agrivep, a. s. ohledně likvidace starých nádrží na naftu na pozemku č. 

64/5 v k. ú. Kněževes u Prahy 

- zahájení stavebního řízení na výstavbu hasičské zbrojnice 

- plán schůzí RO a ZO na rok 2020 

- návrh rozpočtu obce na rok 2020 jako vyrovnaného 14,890.000,- Kč (schvalování 

proběhne v prosinci 2019) 

- novelu Zákona o místních poplatcích – přípravu změn v obecně závazných vyhláškách 

(schvalování proběhne v prosinci 2019) 

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

 

V Kněževsi dne 20. 11. 2019 

Zapsala: V. Vlčková 

 



 

 


