
             Usnesení  č.  25  ze  zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes
                                        konaného dne 19. 10. 2020

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

Neomluven:  p. Kratochvíl

ZO schvaluje:
- Skutečnost,  aby  starosta  obce  spolu  s FV  jednal  s Českou  spořitelnou  ohledně  poskytnutí 

investičního úvěru za  účelem profinancování  dostavby požární  zbrojnice  (schváleno všemi 
přítomnými hlasy).

- Žádost paní Anety Čermákové ohledně pronájmu plochy na umístění reklamy na křižovatce u 
kovárny (jde o reklamu na penzion U Václava)- schváleno všemi přítomnými hlasy.

- Vyřazení 8 knih z místní knihovny (schváleno všemi přítomnými hlasy).
- Prodej pozemků společnosti Pragoprojekt, a.s., Středisko majetkoprávních činností -  

č. 479/10 v KÚ Kněžívka o výměře  4m2 (za cenu 2.070,- Kč včetně DPH) a dále pozemku č. 
731/6 KÚ Kněževes o výměře 49 m2 (za cenu 30.280,- Kč včetně DPH). Jedná s o pozemky pod 
dálnicí D7 – 1 se zdržel; ostatní přítomní ZO pro návrh.

        -      Rozpočtové opatření č. 5 (schváleno  všemi přítomnými hlasy).
ZO neschvaluje:

- Změnu dodavatele obědů pro MŠ Kněževes a obědy budou i nadále dováženy ze SOŠ a SOU 
St. Kubra Středokluky.

- Žádost paní Anety Čermákové o umístění reklamního poutače na boční zábradlí mostu (viz  
foto).

ZO bere na vědomí:
- Vyjádření  paní  Bohdany  Hykové  ohledně  výpůjčky  svého  podílu  pozemku  č.  59  obci 

(Slovanka); paní Hyková svůj spoluvlastnický  podíl obci nezapůjčí.
- Informaci, že v naší obci se bude ve dnech  23. – 25. 10. 2020 konat svoz velkoobjemového 

odpadu a 24. 10. svoz nebezpečného odpadu.
- Informaci, že na byla provedena kontrola finančního  hospodaření obce – bez závad.
- Uzavření smlouvy se Zásilkovnou o pronájmu pozemku u Ouvalky.

ZO postupuje finančnímu výboru:
- Žádost ČSŽ o finanční  příspěvek na akce v příštím roce; je třeba předložit  vyúčtování akcí 

letošního roku. FV bude připravovat návrh rozpočtu obce na příští rok.

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy.

V Kněževsi dne 21. 10. 2020
Zapsala: V. Vlčková




