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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 4. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 24. 2. 2021 

 
Čj.: OuKn 382/21 

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 -16:30 hod. 

 

Usnesení č. 29/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 4. schůze rady obce 

v roce 2021 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 30/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 4. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

 

Usnesení č. 31/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Termín: 12. 3. 2021 

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

 

Usnesení č. 32/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu mezi obcí 

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

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., IČO 46356983, Čechova 1151, Mladá Boleslav 

(strana budoucí přejímající), evidenční číslo VaKMB: BSVKL/2020/307/re, stavba 

„Prodloužení vodovodu – pozemek p.č. 430/1, Suhrovice, Kněžmost“, předmětem které je 

budoucí nepeněžitý vklad budoucího předávajícího do majetku budoucího přejímajícího za 

účelem zajištění odborného provozování stavby a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 12. 3. 2021 

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

Usnesení č. 33/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „VN 6613 BOKNĚ I, MKPB oprava 

6FE PB“, spočívající v opravě konstrukcí a betonových základů stožárů Fe vedení VN a 

provedení nových ochranných nátěrů konstrukcí stožárů v k.ú. Úhelnice.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 34/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat obecní pozemek p. č. 25/39 o výměře 49 m2, 

ostatní plocha, p. č. 8/28 o výměře 28 m2, lesní pozemek, p. č. 8/26 o výměře 73 m2, lesní 

pozemek a č. st. 106 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše nově odděleno 

geometrickým plánem č. 169-2/2021 v k.ú. Solec. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

Usnesení č. 35/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 504 o výměře 

cca 130 m2, ostatní plocha, p. č. 14/2 o výměře cca 10 m2, zahrada, p. č. 19/3 o výměře cca 20 

m2, ostatní plocha, vše k. ú. Malobratřice. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení 

geometrického plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

Usnesení č. 36/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 10/24/2021/BYT/DPS uzavřenou mezi 

obcí (pronajímatel) a panem JP, nar. xxx, trvale bytem xxx a paní JP, nar. xxx, trvale bytem 

xxx, předmětem které je pronájem bytu č. 10 ve 3. NP Domu s pečovatelskou službou 

v Kněžmostě, a to od 1. 3. 2021, za cenu 2077 Kč/1 měsíc. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 12. 3. 2021 

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

 

Usnesení č. 37/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádosti č. j. OuKn 327/21 a OuKn 328/21 ze dne 16. 2. 

2021 a ukládá odpovědnému pracovníkovi zařadit tyto žádosti do pořadníku zájemců o byt 

v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 12. 3. 2021 

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

 

Usnesení č. 38/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody 

o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 kusu lípy srdčité o obvodu kmene 

265 cm na obecním pozemku p. č. 304/1 v k. ú. Násedlnice. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 12. 3. 2021 

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

 
 

Usnesení č. 39/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí Výroční zprávu o provozu Kulturně vzdělávacího 

centra a knihovny obce Kněžmost za rok 2020 a Závěrečnou zprávu o provozu informačního 

střediska za rok 2020. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 12. 3. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 40/2021-4/RO: 

Rada obce Kněžmost potvrzuje, že záměr Jezdeckého oddílu Kněžmost z.s., IČO 486 82 225, 

se sídlem Žantov 17, realizovat projekt „Výstavba jezdecké haly v JO Kněžmost“ je 

v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce Kněžmost na období 2009 – 2025, a ukládá 

starostovi podepsat čestné prohlášení obce o výše uvedené skutečnosti.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 12. 3. 2021 

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

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 1. 3. 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 1. 3. 2021                                                                            Sejmuto dne 16. 3. 2021 
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 
Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 
 

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

