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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

Souhrn usnesení z 2. schůze Rady obce Kněžmost 
konané dne 27. 1. 2021 

Čj.: OuKn 184/2021  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; 

Ing. Adam Pospíšil – členové rady  
Omluveni: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Počet přítomných členů rady: 5 
Čas  schůze: 15:30 – 16:30 hod. 

 
Usnesení č. 12/2021-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 2. schůze rady obce 
v roce 2021 Ing. Libora Nikodema. 

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

Usnesení č. 13/2021-2/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 2. schůze rady obce v roce 2021. 
       počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 14/2021-2/RO: 

 Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019299 mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná) 
a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 247 29 035, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, předmětem které je zřízení věcného břemene pro uložení zařízení 
distribu ční soustavy (zemní kabelové vedení NN) do obecního pozemku p.č. 300/46 v k.ú. 
Násedlnice, v rozsahu vymezeném v situačním snímku, který je součástí jmenované smlouvy, 
a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 1.100,- Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto 
smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 29. 1. 2021 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 15/2021-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o odstranění odpadů mezi obcí Kněžmost 
(dodavatel) a společností Skládka Klášter s.r.o. (zhotovitel), IČO 272 38 695, se sídlem 
Klášter Hradišt ě nad Jizerou 2, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou, na rok 2021, včetně 
nového ceníku 2021 (příloha smlouvy) za služby, které jsou předmětem výše uvedené 
smlouvy. 
Zodpovídá: S. Hemzalová 
Termín: 5. 2. 2021 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 16/2021-2/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat části obecních pozemků p. č. 1250/49 o výměře 
cca 210 m2, orná půda, p. č. 1250/50 o výměře 335 m2, orná půda, p. č. 1250/59 o výměře 160 
m2, orná půda a p. č. 1237 o výměře 85 m2, vodní plocha, vše v k.ú. Kněžmost. Záměr bude 
zveřejněn po vypracování geometrického plánu. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 31. 3. 2021 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 17/2021-2/RO: 
Rada obce ukládá odpovědnému pracovníkovi zajistit po dohodě s odborným arboristou 
vhodný způsob ošetření dřevin: 2 kusů jasanu obvodu kmene 390 cm a 395 cm, a dále stromu 
vrby o obvodu kmene 350 cm, rostoucích na obecním pozemku č. 496/2 v k.ú. Solec. Souhlas 
s případným navrženým kácením uvedených dřevin vydává rada za podmínky, že tento 
způsob zásahu doporučí obci ze zvlášť závažných důvodů (špatný zdravotní stav, ohrožení 
zdraví či majetku apod.) oslovený odborný arborista. 
Zodpovídá: P. Plívová 
Termín: 28. 2. 2021 

 
Usnesení č. 18/2021-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s provedením údržby obecní cesty na p. č. 1052/1 v k. ú. 
Kněžmost, zejména provedení proklestění od náletových dřevin na náklady žadatele, který 
bude tuto cestu využívat, a žádosti čj. OuKn 84/21 vyhovuje. 
Zodpovídá: P. Plívová 
Termín: 31. 3. 2021 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 19/2021-2/RO: 

Rada obce Kněžmost rozhodla o přidělení bytu č. 10 (byt zvláštního určení) v Domě 
s pečovatelskou službou v DPS manželům JP a JP, a žádosti čj. OuKn 1898/20 a čj. 
OuKn1939/20 vyhovuje. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 20. 2. 2021 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 20/2021-2/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s použitím neinvestičních prostředků přidělených škole v roce 2021 
z rozpočtu obce Kněžmost pro úhradu nákladů na zpracování mezd a personální agendy, včetně 
vypracování výstupů a komunikace s úřady a institucemi, v rámci uzavřené dohody 
o provedení práce s paní Helenou Hradcovou, mzdovou účetní, a to maximálně do výše 
10.000 Kč měsíčně.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 1. 2021 
                                             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: 1. 2. 2021 
Za správnost: Ing. Radka Maděrová 

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 5. 2. 2021                                                                            Sejmuto dne 22. 2. 2021 

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

Zveřejnila: Ing. Radka Maděrová 


