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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 5. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 10. 3. 2021 

 
Čj.: OuKn 465/2021 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Omluveni: Ing. Libor Nikodem 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:15 hod. 

 

 

Usnesení č. 41/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 5. schůze rady obce 

v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 42/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 5. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

 

Usnesení č. 43/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 1/N/2021, o pronájmu části 

pozemku, mezi obcí Kněžmost (nájemce) a panem MS (pronajímatel), nar. xxx, a paní PŠ 

(pronajímatel), nar. xxx, oba trvale bytem xxx, předmětem které je pronájem části pozemku 

p. č.  255 o výměře 43 m2 a části pozemku p. č. 254/1 o výměře 125 m2, vše k.ú. Suhrovice, za 

účelem využití těchto pozemků jako plochy s herními prvky, na dobu určitou, a to od 1. 4. 

2021 do 31. 3. 2026 za cenu 168 Kč /1 rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

Usnesení č. 44/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci č. 1/2021 uzavřenou mezi 

obcí Kněžmost (půjčitel) a Sborem dobrovolných hasičů Koprník – Násedlnice, z.s. 

(vypůjčitel), IČO 709 06 335, se sídlem Násedlnice 34, předmětem které je výpůjčka 

„Vybavení hasičské zbrojnice Koprník“, na dobu neurčitou a ukládá starostovi smlouvu, jak 

je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

 

Usnesení č. 45/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci č. 2/2021 uzavřenou mezi 

obcí Kněžmost (půjčitel) a Základní školou a mateřskou školou Kněžmost, okres Mladá 
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Boleslav (vypůjčitel), IČO 710 08 446, se sídlem Na Františku 75, Kněžmost, předmětem 

které je výpůjčka „Vybavení budovy mateřské školy“, na dobu neurčitou a ukládá starostovi 

smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 46/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 220/9 o výměře 

cca 480 m2, trvalý travní porost v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu a doporučuje zastupitelstvu 

obce prodej pozemku neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 47/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 2/2021/Důně uzavřenou mezi obcí 

Kněžmost (nájemce) a panem MK (pronajímatel), nar.: xxx, trvalý pobyt xxx, a panem PK 

(pronajímatel), nar.: xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem které je pronájem pozemku p. č. 

846/2 o výměře 654 m2, ovocný sad, v k.ú. Kněžmost, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2030 za 

cenu 1 Kč/rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 48/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Kněžmost (půjčitel), 

a Základní školou a mateřskou školou, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (vypůjčitel), IČO 

710 08 446, se sídlem Na Františku 75, Kněžmost, jejímž předmětem je výpůjčka nákladního 

skříňového automobilu Renault Kangoo N1 k potřebám školy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 3. 2021 

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

 

 

 

Usnesení č. 49/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s kácením dřeviny – 1 kusu okrasné třešně o obvodu 62 cm 

na obecním pozemku p. č. 725/102 v k. ú. Kněžmost a doporučuje provést výkop v blízkosti 

stromu šetrným způsobem tak, aby nedošlo k poškození kořenové soustavy dřeviny. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 3. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 50/2021-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 75.240 Kč z investičního 

fondu Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, na úhradu nákladů za malířské práce 

provedené v budově MŠ. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 3. 2021 

                                             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: 11. 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 11. 3. 2021                                                                            Sejmuto dne 26. 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/

