
Spisový  znak: 101.2.2 

Skartační znak: A 10                                                                                                                                                                                                        ÚD 

 - 1 - 

 

   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 1. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 13. 1. 2021 

 
Čj.: OuKn 69/21 

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 – 16:00 hod. 

 

Usnesení č. 1/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 1. schůze rady obce 

v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 2/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 1. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

 

Usnesení č. 3/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Násedlnice, p. č. 300/57, 

IP-12-6019299“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 12/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 29. 1. 2021 

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

 

Usnesení č. 4/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby „IV-12-6027386, Kněžmost, Malobratřice, p. 

č. 67/5“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 13/21 a dále schvaluje uzavření 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „IV-12-

6027386, Kněžmost, Malobratřice, p. č. 67/5“, číslo smlouvy IV-12-6027386/VB/7, mezi Obcí 

Kněžmost, IČO 00238023, Na Rynku 51, Kněžmost (strana budoucí povinná) a společností 

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín (strana 

budoucí oprávněná), úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč + DPH,  a ukládá 

starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 29. 1. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 5/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí záměr realizace stavby vedení vodovodního řadu 

a vedení vodovodních přípojek pro objekty čp. 14, 16, 42, 47, 24, 23, 17 a 19, ev.č. 126, 127 

a 142 Suhrovice a pro pozemek p. č. st. 28 v k.ú. Suhrovice, souhlasí s uložením trubního 

vedení vodovodu a zejména pak vedení veřejných částí jednotlivých přípojek, jak jsou shora 
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uvedeny, do obecního pozemku p.č. 430/1 a 468 v k.ú. Suhrovice, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 14/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 29. 1. 2021 

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

 

Usnesení č. 6/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenových nabídek na provedení 

hydrogeologického průzkumu k možnosti zasakování dešťových vod z pozemní komunikace – 

Vilová ulice, Kněžmost a souhlasí s vydáním objednávky předkladateli RNDr. Miroslavu 

Pivrncovi, ECO-GEO, IČO 472 88 558, Rohliny 48, Mírová p. Kozákovem, Turnov, za cenu 

16.700 Kč (předkladatel není plátcem DPH). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 29. 1. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 7/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat obecní pozemky p. č. 1297 o výměře 20 m2, 

ostatní plocha a p. č. 1001/12 o výměře 47 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Kněžmost, 

a doporučuje zastupitelstvu obce prodej jmenovaných pozemků neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 29. 1. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 8/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 1001/30 o výměře 3 m2, 

ostatní plocha v k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 9/2021-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat části obecního pozemku p. č. 101/2 o výměře 

395 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost. Záměr bude zveřejněn po vypracování 

geometrického plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 10/2021-1/RO: 

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

Kněžmost, okres Mladá Boleslav za odvedenou práci v období leden - prosinec 2020 

dle předloženého návrhu čj. OuKn 44/21 ze dne 11. 1. 2021. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 29. 1. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 11/2021-1/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 7/2020 ze schůze redakční komise (novinky) a zápis 

č. 8/2020 ze schůze redakční komise (zpravodaj). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

   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: 14. 1. 2021 

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 15. 1. 2021                                                                            Sejmuto dne 1. 2. 2021 
 

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

Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 

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

