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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 21. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 9. 12. 2020 
Čj.: OuKn 2248/20 

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

Ing. Adam Pospíšil – členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5 

Čas schůze: 15:30 16:45 hod. 

 

Usnesení č. 277/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 21. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Ing. Libora Nikodema. 

 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 278/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 21. schůze rady obce v roce 2020.  

  

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 279/2020-21/RO: 

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

p. č. 608/131, k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost a s uložením trubního vedení kanalizace 

do obecního pozemku p. č. 608/132 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 2206/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 280/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní studny a domovní čistírny 

odpadních vod pro novostavbu objekt RD, na pozemku p. č. 127/10 v k.ú. Solec, místní část 

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

2207/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 23. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 281/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru přístavby a stavebních úprav RD čp. 7 

na pozemku p. č. st. 51 a p. č. 285, 430/21 a 432/3 v k.ú. Malobratřice, místní část Čížovka, 

obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2209/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 23. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 282/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující dodatky ke smlouvám na pronájem bytů v č. p. 23 

Kněžmost, ul. U Střediska, pro období od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022: 

Dodatek č. 3/2021 (CFaK) ke smlouvě o nájmu bytu č. 1/23/2017/byt 
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Dodatek č. 6/2021 (KM) ke smlouvě o nájmu bytu č. 2/23/2015/byt 

Dodatek č. 6/2021 (WJ) ke smlouvě o nájmu bytu č. 3/23/2015/byt 

Dodatek č. 6/2021 (HM) ke smlouvě o nájmu bytu č. 4/23/2015/byt 

Dodatek č. 6/2021 (ED) ke smlouvě o nájmu č. 5/23/2015/byt 

Dodatek č. 6/2021 (MM) ke smlouvě o nájmu bytu č. 6/23/2015/byt. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 20. 1. 2021 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 283/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost 2020, 

která byla poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 29. 06. 2020 mezi 

obcí Kněžmost (poskytovatel) a Obec Dětenice (příjemce) na provoz letního vlaku v roce 2020 

s tím, že poskytnutá dotace byla využita v souladu s dotačním titulem. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 284/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Jednotce 

sboru dobrovolných hasičů Kněžmost, JPO 3, a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 

obcí Kněžmost (dárce) a JSDH obce Kněžmost, JPO 3 (obdarovaný), za činnost jednotky 

v roce 2020. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 285/2020-21/RO 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení přestavby zásahového vozidla Scania JSDHO 

Kněžmost spočívající zejména v úpravě úložných prostorů v roletách, dodání výbavy, výroby 

a montáže držáků na výbavu a dále výroby výsuvu s otočí, vše dle cenové nabídky společnosti 

KOBIT – THZ CZ s.r.o., IČO 061 02 867, se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany, 

za nabídkovou cenu ve výši 287.999 Kč, vč. DPH, s termínem konečného provedení prací 

do 30. 4. 2021, a ukládá odpovědnému pracovníkovi vystavit objednávku, jak je výše 

uvedeno.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 20. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 2      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 286/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Dohodu o ukončení nájmu k nebytovému prostoru uzavřenou 

dne 1. 6. 2019 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a Ing. Barborou Stehlíkovou (nájemce), 

IČO 87689383, se sídlem Lomená 319, Kněžmost, a to ke dni 31. 12. 2020. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 20. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 287/2020-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s umístěním slaměného betléma v pravém vchodu obecní 

budovy čp. 218 Kněžmost (KVCK) v období od 20. 12. 2020 do 7. 1. 2021. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 12. 2020 

     počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 288/2020-21/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 6. zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2020: 
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 - Rozpočtové opatření č. 9/2020 

 - Návrh rozpočtu obce Kněžmost na rok 2021 

 - Změna č. 1 ÚP Kněžmost 

 - Žádost o poskytnutí dotace na 3. etapu rekonstrukce kostela sv. Františka Serafinského 

v Kněžmostě 

 - Zápis ze 134. zasedání Mikroregionu Český ráj 

 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

 - Dodatek směrnice obce č. 1/2018, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky 

sociálního fondu obce Kněžmost 

 - Pracovněprávní vztah zastupitelů v roce 2021 – souhlas zastupitelstva 

 - Návrh na financování vozidla TČ obce  

 - Převody nemovitostí: 

- prodej pozemku p. č. 135/7 v k.ú. Kněžmost 

- žádost o prodej pozemku p. č. 699/7 v k.ú. Kněžmost 

- žádost o prodej části pozemku p. č. 140/6 v k.ú. Solec  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                       ověřovatel 

 
Zápis vyhotoven dne: 11. 12. 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. 12. 2020                                                                        Sejmuto dne 28. 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/

