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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 16. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 9. 9. 2020 
Čj.: OuKn 1663/20  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, Ing. Adam Pospíšil – členové 

rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:10 hod. 

Usnesení č. 204/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 16. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

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

 

Usnesení č. 205/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 16. schůze rady obce v roce 2020.        

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

 

Usnesení č. 206/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro stávající objekt rodinného domu čp. 9 Malobratřice na pozemku p. č. 495/1 a 67/1 v k.ú. 

Malobratřice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1578/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 18. 9. 2020 

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

 

Usnesení č. 207/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod pro 

stávající objekt rodinného domu čp. 27 Lítkovice na pozemku p. č. st. 56 v k.ú. Lítkovice, za 

dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1580/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 18. 9. 2020 

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

 

Usnesení č. 208/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro objekt čp. 

16 Kněžmost na pozemku č. st. 10, k.ú. Kněžmost, a s uložením trubního vedení vodovodu 

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

ve vyjádření obce č.j. OuKn 1588/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 18. 9. 2020 

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

 

Usnesení č. 209/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 5/N/2017 ze dne 19. 7. 

2017, o podnájmu pozemku, mezi obcí Kněžmost (nájemce) a spolkem Kořeny života, z.s. 

(podnájemce), IČO 051 92 625, se sídlem Kněžmost, Lomená 319, předmětem kterého je 

prodloužení výše uvedené podnájemní smlouvy, a to na období od 10. 9. 2020 do 31. 8. 2021 

za cenu 24 Kč/1 rok. 
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Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 18. 9. 2020 

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

 

Usnesení č. 210/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat část pozemku p. č. 430/1 o výměře cca 120 

m2, ostatní plocha v k.ú. Suhrovice. Záměr bud zveřejněn po vypracování geometrického 

plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 211/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměr prodat část pozemku p. č. 135/3 o výměře 332 m2, 

ovocný sad, v k.ú. Kněžmost. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 212/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pořádáním akce Půlmaraton Český ráj dne 13. 9. 2020 

od 10:00 do 15:00 v kempu Peklo na Branžeži. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 13. 9. 2020 

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

Usnesení č. 213/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s konáním akce „Malobratřický pohádkový les“ na obecních 

pozemcích č. 445/1, 443/1 a 198/2 v k.ú. Malobratřice dne 3. 10. 2020 od 18:00 v místní části 

Malobratřice. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 1. 10. 2020 

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

Usnesení č. 214/2020-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s dřívějším převodem provozní zálohy za IV. čtvrtletí roku 

2020 na běžný účet školy, než jak bylo stanoveno závaznými ukazateli pro rok 2020, a to 

do 20. 9. 2020, z důvodu použití těchto prostředků na nákup výpočetní techniky pro potřeby 

distanční výuky. 

Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 

Termín: 18. 9. 2020 

   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: 11. 9. 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 11. 9. 2020                                                                            Sejmuto dne 28. 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/

