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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 18. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 10. 2020 
Čj.: OuKn 1887/20  

Přítomni: Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk, Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Karel Hlávka 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:40 hod. 

 

Usnesení č. 232/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 18. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Ing. Libora Nikodema. 

 

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

Usnesení č. 233/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 18. schůze rady obce v roce 2020.  

  

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

Usnesení č. 234/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.  

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 235/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis čj. 112158/2020/KUSK z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce Kněžmost za rok 2020, které se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. 10. 2020, 

zjištěné chyby a nedostatky budou napraveny takto: 

- obec bude v souladu s § 219, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat smlouvy o dílo, včetně jejich 

dodatků.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 236/2020-18/RO: 

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

stávající objekt rodinného domu čp. 21, Chlumín, na pozemku p. č. st. 45/1 a p. č. 346/3 v k.ú. 

Lítkovice u Kněžmostu, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 1832/20.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 10. 2020 

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

Usnesení č. 237/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru přístavby a stavebních úprav RD čp. 1 

na pozemku p. č. st. 293 a p. č. 249/26 a 249/27 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, obec 

Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1836/20.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 10. 2020 

     počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 238/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana povinná ze 

služebnosti) a Středočeským krajem (strana oprávněná ze služebnosti), IČO 70891095, 

Zborovská 11, Praha 5, číslo smlouvy 0372/06097758/2020, stavba „Rozhledna Čížovka – 

přípojka elektrické energie“, předmětem které je zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě na pozemku p. č. 436 v k.ú. Malobratřice, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 216f-548/2016, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 3.000,- 

Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 239/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost revokuje svoje usnesení č. 201/2020-15/RO.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 240/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 1/24/2020/BYT/DPS uzavřenou mezi obcí 

(pronajímatel) a panem VD, nar. xxx, bytem xxx, Kněžmost, předmětem které je pronájem 

bytu č. 1 v 1. NP Domu s pečovatelskou službou v Kněžmostě o podlahové ploše 50,04 m2, na 

dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021, za cenu 1461 Kč/1 měsíc.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 241/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přípravou zadání VZ na zpracování dokumentací vodovodů 

v místních částech Chlumín, Solec + Soleček, Drhleny. Příprava zadání se bude koordinovat 

s VAK MB. Rada obce rovněž souhlasí s postupným zadáním jednotlivých částí dle 

finančních možností a zadání navrhuje přímým oslovením 3 vybraných projektantů.  

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 

Termín: 30. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 242/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy na umístění psa do útulku uzavřenou mezi 

obcí Kněžmost (dodavatel) a Útulek MB z.s. (provozovatel), IČO 093 87 773, se sídlem 

Bezděčín 7, Mladá Boleslav.  

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: 30. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 243/2020-18/RO: 

Rada obce Kněžmost svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní 

zřízení), tajemnici obecního úřadu pravomoc stanovit úřední hodiny obecního úřadu 

v souvislosti s vydávanými opatřeními k řešení snížení rizika přenosu nákazy SARS CoV-2.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 30. 10. 2020 

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

 

Usnesení č. 244/2020-18/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 5. zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2020: 

- Oprava usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 3/2020 

- Rozpočtové opatření č. 7/2020 
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- Rozpočtové opatření č. 8/2020 

- Střednědobý výhled obce Kněžmost v letech 2021 – 2023 

- Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou 

- Odpis nedobytných pohledávek 

- Smlouva o dílo „Revitalizace rybníka na p. č. 18/1 v k.ú. Násedlnice“ 

- Schválení budoucího bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 531 v k.ú. Lítkovice 

u Kněžmostu z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce 

- Převody nemovitostí: 

- prodej pozemku p. č. st. 316/2 v k.ú. Kněžmost (Černovský) 

- prodej pozemku p. č. 161/27 a 161/28 v k.ú. Suhrovice (Bartoňovi a spol) 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

 

 

 

 

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

       Ing. Karel Hlávka v.r.                      Ing. Libor Nikodem v.r. 

           starosta obce                                         ověřovatel 

 
Zápis vyhotoven dne: 16. 10. 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 16. 10. 2020                                                                          Sejmuto dne 2. 11. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 
 

 

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

