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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 20. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 25. 11. 2020 
Čj.: OuKn 2111/20 

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 – 17:00 hod. 

 

Usnesení č. 263/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 20. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

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

 

Usnesení č. 264/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 20. schůze rady obce v roce 2020.  

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

 

Usnesení č. 265/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled na 

období 2022/2023 Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 11. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 266/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav za školní rok 2019/2020. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 11. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 267/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost za odvedenou práci I. pololetí školního roku 2020/2021 dle předloženého návrhu 

čj. OuKn 2099/20. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 11. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 268/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020.  

Zodpovídá: D. Pěničková 

Termín: 30. 11. 2020 

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

 

Usnesení č. 269/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní vrtané studny na pozemku p. č. 

448/1, k.ú. Srbsko, pro potřeby stávajícího rodinného domu čp. 4 a souvisejících 
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hospodářských provozů a zařízení, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 

OuKn 1744/20.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 11. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 270/2020-20/RO: 

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

RD čp. 9, Malobratřice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 2092/20.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 11. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 271/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pořízením vozidla VW Transporter od firmy FARID 

COMERCIA s.r.o., vozidlo splňuje zásadní kritérium – benzínový motor a sklopnou plošinu 

za nabídkovou cenu ve výši 330 tis. Kč bez DPH. Financování nákupu vozidla bude formou 

úvěru od leasingové společnosti. Předpoklad je 100.000 Kč akontace a financování zbytku na 

36 měsíců. Návrh na uzavření leasingové smlouvy bude předložen ke schválení zastupitelstvu 

obce. 

Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

Termín: 31. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 272/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 140/6 o výměře cca 

100 m2, ostatní plocha v k.ú. Solec. Záměr bude zveřejněn po vypracování geometrického 

plánu.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 273/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS 

ČR prostřednictvím Středočeského kraje v celkové výši 36.082 Kč na výdaje Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce Kněžmost v roce 2020.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 11. 12. 2020 

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

 

Usnesení č. 274/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí nový ceník svozu odpadu společnosti Severočeské 

komunální služby s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu obce schválit zvýšení poplatku za odvoz 

komunálního odpadu od 1. 1. 2021 o 6 %.  

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: 11. 12. 2020 

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

Usnesení č. 275/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les – 1 kusu borovice 

obvodu kmene 200 cm, 1 ks břízy bílé o obvodu 143 cm, 1 kusu smrku pichlavého o obvodu 

104 cm a 1 kusu túje o obvodu 79 cm na obecním pozemku p. č. 87/6 v k. ú. Násedlnice 

(hřbitov Násedlnice). 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 11. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 276/2020-20/RO: 

Rada obce Kněžmost vydává v souladu s §16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění: 

a) souhlas k žádosti čj. OuKn 2109/20 ze dne 25. 11. 2020 s prováděním jiné výdělečné 

činnosti (účetnické práce pro Základní školu a mateřskou školu Kněžmost) 

zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, a to na základě dohody o provedení 

práce. 

b) souhlas k žádosti čj. OuKn 2121/20 ze dne 25. 11. 2020 s prováděním jiné výdělečné 

činnosti (administrativní práce pro Dopravní podnik Kněžmost) zaměstnance obce 

zařazeného do obecního úřadu, a to na základě dohody o provedení práce. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 11. 12. 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: 30. 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 1. 12. 2020                                                                        Sejmuto dne 16. 12. 2020 
 

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

Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 

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

