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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 19. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 11. 11. 2020 

 
Čj.: OuKn 2038/20 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk – členové rady, 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Adam Pospíšil, Miloslav Kobrle 

Počet přítomných členů rady: 3 

Čas schůze: 15:30 – 16:30 hod. 

 

Usnesení č. 245/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 19. schůze rady obce 

v roce 2020 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 246/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 19. schůze rady obce v roce 2020.  

  

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 247/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace výdejní jednotky typ NDN 40000 

KOMFORT PLUS (výdejní stanice pohonných hmot /PHM/, motorové nafty) v areálu 

společnosti AgroVation k.s., IČO 243 13 246, Nádražní 114, Kněžmost na pozemku p. č. st. 

327/2 a p. č. 168/7 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 1983/20.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 248/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro pozemek 

p. č. 5/2, k.ú. Násedlnice, a s uložením trubního vedení vodovodu do obecního pozemku p. č. 

314/2 v k.ú. Násedlnice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1984/20.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 249/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě č. 1/N/2019 

ze dne 28. 11. 2019, 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 1. 12. 2020 do 31. 11. 2021 

za cenu 35 Kč/1 rok.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 250/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádosti č. j. OuKn 1898/20 ze dne 15. 10. 2020 a OuKn 

1939/20 ze dne 21. 10. 2020 a ukládá odpovědnému pracovníkovi zařadit tyto žádosti 

do evidence zájemců o byt v DPS Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 251/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě 

s pečovatelskou službou v Kněžmostě a uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení, 

platné od 1. 12. 2020.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 252/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost nevyhovuje žádosti čj. OuKn 1942/20 ze dne 22. 10. 2020 o pronájem 

bytu v čp. 79 Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 253/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 699/7 o výměře 76 m2, 

zahrada v k.ú. Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 254/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost 2019, 

která byla poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 10. 9. 2018 mezi obcí 

Kněžmost (poskytovatel) a MŠ Klubíčko Boseň (příjemce) s tím, že poskytnutá dotace byla 

využita v souladu s dotačním titulem.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 255/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis čj. OuKn 1980/20 ze dne 26. 10. 2020 

z veřejnosprávní kontroly za období od 01. 10. 2019 do 31. 12. 2019 organizace Základní 

škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, zpracovaný společností ATLAS 

AUDIT s.r.o., IČO 256 52 320, K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, a ukládá ředitelce školy 

zajistit nápravu zjištěných závad a nedostatků dle závěrů a doporučení auditora tak, jak je 

uvedeno v citované zprávě. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 256/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis čj. OuKn 2010/20 ze dne 26. 10. 2020 

z veřejnosprávní kontroly za období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 organizace Základní škola 

a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, zpracovaný společností ATLAS AUDIT 

s.r.o., IČO 256 52 320, K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, a ukládá ředitelce školy zajistit 

nápravu zjištěných závad a nedostatků dle závěrů a doporučení auditora tak, jak je uvedeno 

v citované zprávě. 

 Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 257/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s úplnou uzavírkou silnice I/16 v oblasti přejezdu na trati 

Bakov nad Jizerou – Kopidlno v k. ú. Obrubce a s objízdnou trasou z důvodu osazení závor 

a rekonstrukce přejezdové konstrukce včetně kolejí a odvodnění za podmínky, že bude 

změněn termín uzavírky, a to od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 258/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les – 6 kusů bříz a 1 kusu 

modřínu o obvodu kmene 107 cm, 102 cm, 136 cm, 118 cm, 125 cm, 94 cm a 86 cm na 

obecním pozemku p. č. 201/2 v k.ú. Koprník.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 259/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les – 1 kusu smrku a 2 

kusů tújí o obvodu kmene 130 cm, 105 cm, 90 cm na obecním pozemku p. č. 87/6 v k. ú. 

Násedlnice na hřbitově.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 260/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o vybudování tůně v CHKO Český ráj - 

mokřad na pozemku č. 72/1 v k.ú. Suhrovice, a souhlasí s provedením tohoto opatření 

orgánem ochrany přírody nebo jiným vybraným zhotovitelem.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 261/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních 

spolků obcí Kněžmost v roce 2021“.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 262/2020-19/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje pořízení doplňku právního informačního systému Codexis 

Green za jednorázový poplatek 7.900 Kč bez DPH. 

Zodpovídá: tajemnice 

Termín: 30. 11. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v.r.                 PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

           starosta obce                                       ověřovatel 

 
Zápis vyhotoven dne: 13. 11. 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 13. 11. 2020                                                                        Sejmuto dne 30. 11. 2020 
 

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

Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 
 

 

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

