
       Usnesení  č.  46 z Plenárního  zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes  

                             konaného dne 25. 4. 2022 v kulturním domě 

 

Přítomni:        starosta p. Kettner, Ing. Poklop, Ing. Vlčková, p. Drábek, p. Botka, p. Dobiáš, 

                          pí Pavlíková, p. Souček, p. Šebesta,  p. Kratochvíl, Ing. Bareš, pí Roučková,  

                          p. Čefelín  

Omluveni:     p. Červený, Ing. Preclíková 

 

 

ZO schvaluje: 

- Žádost Mateřské školy Kněževes o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a 

školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny; žádost ze dne  

25. 4. 2022 – zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 45 na 

počet 49 a zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – 

výdejně ze 45 na 49 a to s účinností od 1. 4. 2022 (všichni přítomní ZO pro návrh). 

- Oznámení o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin v termínu od pondělí 18. července 

do 31. srpna 2022. Provoz bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. V 7 hodin. 

- Směnu pozemků se  Státním pozemkovým úřadem: pozemek parc. č. 85/1 za 

pozemek ve vlastnictví obce parc. č. 590/24 za podmínky, kterou si Státní pozemkový 

úřad stanovil, tedy že obec poskytne výměru nabízeného pozemku o 1/3 větší, než 

získá, to je nejméně o 626m2.  

Dále je třeba dořešit právo přístupu vlastníků jednotek v domech č.p. 169 a 170 přes 

pozemek parc. č. 85/1 a vyhotovit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

stezky a cesty (všichni přítomní ZO pro návrh). 

- Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 – všichni přítomní ZO pro návrh. 

- Žádost p. Petra Dobiáše o odkoupení pozemků o výměře cca 82 m2 – parc. č. 613/5 a 

538/7 – odprodej pozemků bude zveřejněn na úřední desce (pro 12 ZO; 1 se zdržel). 

- Dotace  místním spolkům pro rok 2022: 

ČSŽ Klub Kněževes – 25 000,- Kč 

TJ Sokol Kněževes – 20 000,- Kč 

SDH – 20 000,- Kč 

Spolek Havlíček 3 000,- Kč 

Český svaz včelařů 7 000,- Kč. 

Obci Baráčníků budou proplaceny výdaje za hudbu při Staročeských májích 

(schváleno všemi přítomnými hlasy). 

- Žádost Ing. Trojana a manželů Vlčkových o přidělení hrobového  místa na místním 

hřbitově (schváleno všemi přítomnými hlasy). 

 

 

 



ZO  bere na vědomí: 

- Žádost manželů Sedláčkových ze dne 18. 4. 2022 o svolení k připojení pozemků 

zahrádek k pozemní komunikaci Na Hlavní silnici. ZO nemá námitek za předpokladu 

doložení projektové dokumentace s vyjádřením všech dotčených orgánů (Policie ČR, 

Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje, SÚS atd.). Na stavbu bude vydáno stavební 

povolení. 

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi ZO. 

Zapsali:  Stanislav Poklop, Václava Vlčková 

 

 

 

 

 

  

 

V Kněževsi 27. 4. 2022 

 


