
              Usnesení  č. 3  z veřejného  zasedání  Zastupitelstva obce Kněževes  

                                       konaného dne 21. 1. 2019 

 

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

                   pí Pavlíková,  p. Souček, p. Botka, p. Dobiáš, p. Šebesta, 

                   Ing. Preclíková 

 

Omluvena: pí Roučková 

Neomluveni: p. Červený, Ing. Bareš 

 

 

 

ZO schvaluje: 

1) Plán rozvoje obce na r. 2018 – 2022 

2) Návrh koupě a prodeje pozemků mezi obcí a paní Jindřiškou Sedláčkovou; 

Obec nabízí k prodeji: 

- pozemek parc. č. 670/19 o výměře 91m₂ (pův. parcela č. 670/16 … 101m₂) 

- pozemek parc. č. 679/29 o výměře 89m₂ (pův. parcela č. 679/25 … 89m₂) 

- pozemek parc. č. 64/8 o výměře 2m₂ 

- pozemek parc. č. 64/9 o výměře 22m₂ 

(celková výměra pozemků je 204 m₂) 

 

           Obec hodlá koupit: 

- pozemek parc. č. 62/4a,b o výměře 43 m₂ 

- pozemek parc. č. 772 o výměře 2m₂ 

- pozemek parc. č. 97/78 o výměře 159 m₂ (pův. parcela č. 97/42 … 145m₂) 

(celková výměra pozemků je 204 m₂) 

           Všichni přítomní ZO pro návrh. 

 

 

ZO neschvaluje: 

 

- nabídku obce Tuchoměřice hradit společně s nimi v pátek a v sobotu v nočních 

hodinách autobus z Prahy za finanční úhradu 2000,- Kč měsíčně (neschváleno 

všemi přítomnými hlasy) 

 

ZO bere na vědomí: 

 

- Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu; odd. Převodu 

majetku státu a restitucí daruje obci část pozemku parc. č. 85 (u bytovek) o 



rozloze cca 1700m₂. Celková rozloha pozemku je 3343 m₂. Je třeba oddělit 

geometrickým plánem tu část pozemku, která není zastavěna komunikací a 

nesplňuje tak podmínky pro převod a tuto část bude muset obec odkoupit. 

- Informaci starosty obce o otevření nového vyhlídkového valu (poplatek Letišti 

Praha je navýšen na 54 tisíc Kč ročně). 

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

 

 

 

V Kněževsi dne 23. 1. 2019 

 

Zapsala:  V. Vlčková 

 


