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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 15. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 19. 8. 2020 

 
Čj.: OuKn 1521/20 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk – 

členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Adam Pospíšil 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:30 hod. 

 

Usnesení č. 194/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 15. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 195/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 15. schůze rady obce v roce 2020.   

   

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 196/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní a kanalizační přípojky 

pro objekt kostela v obci Kněžmost a s uložením trubního vedení vodovodu a kanalizace 

do obecního pozemku č. 1001/16, 1001/13 a 1001/32 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1486/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 197/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru zateplení soklu objektu RD čp. 139, 

Branžežská ul., Kněžmost, a v souvislosti s tím se zásahem do konstrukce chodníku 

na pozemku p.č. 1003/12, v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření 

obce č.j. OuKn 1487/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 198/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby kanalizační a vodovodní přípojky 

pro pozemek p. č. 608/67 a dále souhlasí s uložením trubního vedení kanalizační a vodovodní 

přípojky do obecního pozemku p. č. 608/86, vše v k.ú. Kněžmost, za podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. 1508/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 199/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pořádáním akce 3. setkání u Suhrovických rybníků dne 22. 8. 

2020 v době od 14:00 do 23:00 v místní části Suhrovice (areál Suhrovických rybníků) m.j. 

na místní komunikaci č. 13c ve vlastnictví obce Kněžmost. V době nočního klidu od 22:00 

do 6:00 hod. jsou všechny osoby (tzn. včetně pořadatelů a účastníků akce) povinny dodržovat 

noční klid. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 200/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro 

vlastníky nestátních lesů na základě Výzvy MZe ČR vyhlašované v podobě Zásad, kterými se 

stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (čj. 33707/2020-MZE-16221 ze dne 20. července 

2020). 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 201/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje žádost č.j. OuKn 1478/11 ze dne 21. 9. 2011, pana JZ, nar. 

xxx, bytem xxx, a přiděluje byt č. 1 v Domě s pečovatelskou službou v Kněžmostě. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 202/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 2020 ve výši 5000 Kč 

na akci Seniorské setkání pořádané Kulturně vzdělávacím centrem a knihovnou Kněžmost. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 15. 9. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 203/2020-15/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí program kulturních akcí pořádaných KVCK 

pro období podzim 2020/jaro 2021. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 204/2020-15/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 4. zasedání zastupitelstva obce dne 3. 9. 2020: 

- Rozpočtové opatření č. 5/2020 

- Zjednání nápravy OZV č. 3/2020 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě 

v obci a o zabezpečení nočního klidu 

- Změna stanov Mikroregionu Český ráj 

- Schválení aktualizace plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav 

v k.ú. Násedlnice 

- Převody nemovitostí: 

- prodej pozemků p. č. 73/7, 73/8, 73/9 v k.ú. Suhrovice (Kavalír/Zimovi) 

- prodej pozemku p. č. 92/3 v k.ú. Kněžmost (SVJ Branžežská) 
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- žádost o prodej pozemků p. č. 1186, 1187, 1212, 1213, 1223 v k.ú. Kněžmost a p. č. 

143/8 v k.ú. Malobratřice (Comfort Finance Group CFG)  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                     ………………………………. 

        Ing. Karel Hlávka v.r.                      Miloslav Kobrle v.r. 

              starosta obce                                        ověřovatel 

 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 24. 8. 2020 

Za správnost: Ing. Lenka Hybnerová 

Souhrn usnesení je nedílnou součástí zápisu a bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu 

a www.knezmost.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 24. 8. 2020                                                                            Sejmuto dne 8. 9. 2020 
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/
http://www.knezmost.cz/

