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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 6. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 31. 3. 2021 

 
Čj.: OuKn 593/21 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle (dostavil se v čase 15:35 hod.); 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. 51/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 6. schůze rady obce 

v roce 2021 pana Ing. Libora Nikodema. 

 

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

 

Usnesení č. 52/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 6. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

 

Usnesení č. 53/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

Usnesení č. 54/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Násedlnice, p. č. 5/2, IP-

12-60119046“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 500/21 a dále schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku č. 314/2 

a smlouvy o právu provést stavbu „Kněžmost, Násedlnice, p. č. 5/2, IP-12-60119046“, číslo 

smlouvy IP-12-6019046/02, mezi obcí 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 1.000,- Kč + DPH,  a ukládá starostovi 

tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 23. 4. 2021 

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

Usnesení č. 55/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Pod Remízkem, č. parc. 

725/122, IV-12-6027296“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 506/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

v čase 15:35 se dostavil radní p. Miloslav Kobrle 
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Usnesení č. 56/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 236/1 

o výměře cca 300 m2, trvalý travní porost v k.ú. Suhrovice a doporučuje zastupitelstvu obce 

prodej pozemku neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 57/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout pozemek p. č. 135/3 o výměře 3338 

m2, ovocný sad v k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 58/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 3/2021/Důně uzavřenou mezi obcí 

Kněžmost (nájemce) a paní JH (pronajímatel), nar.: xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem které 

je pronájem pozemků p. č. 833 o výměře 730 m2, zahrada, p. č. 834/1 o výměře 295 m2, ostatní 

plocha, p. č. 834/2 o výměře 478 m2, ostatní plocha a p. č. 827/2 o výměře 1647 m2, trvalý 

travní porost, vše k.ú. Kněžmost na dobu určitou, a to do 31. 12. 2030 za cenu 1 Kč/rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 59/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 4/2021/Důně uzavřenou mezi obcí 

Kněžmost (nájemce) a panem JM (pronajímatel), nar.: xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem 

které je pronájem pozemků p. č. 843 o výměře 6845 m2, ovocný sad, p. č. 844 o výměře 4107 

m2, orná půda, p. č. 932/2 o výměře 1586 m2, zahrada, p. č. 933 o výměře 216 m2, ostatní 

plocha, vše k.ú. Kněžmost na dobu určitou, a to do 31. 12. 2030 za cenu 1 Kč/rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 60/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 5/2021/Důně uzavřenou mezi obcí 

Kněžmost (nájemce) a panem JŠ (pronajímatel), nar.: xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem 

které je pronájem pozemků p. č. 827/1 o výměře 347 m2, zahrada, p. č. 828/1 o výměře 5863 

m2, orná půda a p. č. 830 o výměře 360 m2, ostatní plocha, vše k.ú. Kněžmost na dobu 

určitou, a to do 31. 12. 2030 za cenu 1 Kč/rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

Usnesení č. 61/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Kněžmost, 

silničního správního úřadu, č.j. OuKn 269/2021 ze dne 19. 3. 2021, o určení právního vztahu 

ve věci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. č. 551/10, p. č. 602/2 

a p. č. 769 v k.ú. Srbsko. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 23. 4. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 62/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč obci Dětenice, IČO 

00271471, se sídlem Dětenice 141, Dětenice, na provoz letního historického vlaku v roce 2021 

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžmost (poskytovatel dotace) a obcí 

Dětenice, jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 63/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku zapsanému spolku Linka 

bezpečí, z.s., IČO 613 83 198, se sídlem Ústavní 95, Praha 8, na provoz linky bezpečí a žádosti 

čj. OuKn 476/21 nevyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

Usnesení č. 64/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč 

společnosti LUMA MB, z.s., IČO 266 38 398, se sídlem Nerudova 691/19, Mladá Boleslav, 

na poskytování bezplatných odborných služeb občanům v krizi v okr. Mladá Boleslav v roce 

2021 a žádosti čj. OuKn 538/21 nevyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 65/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje  

1. nabídku na výrobu kuchyňské linky, výdejního okénka s roletou a opravu dveří 

od zakázkového truhlářství Jaroslav Abraham, IČO 660 71 437 se sídlem Býčina 8, 

Kněžmost, za uvedenou cenu s DPH ve výši 95.700 Kč,  

2. nabídku na výčepní zařízení s příslušenstvím od firmy ALFA MB spol. s r.o., IČO 271 33 

702 se sídlem Průmyslová 862, Kosmonosy za uvedenou cenu s DPH ve výši 46.412 Kč, 

3. nabídku na nerezový mycí stůl od firmy ALFA MB spol. s r.o., IČO 271 33 702 se sídlem 

Průmyslová 862, Kosmonosy za uvedenou cenu s DPH ve výši 25.803 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 23. 4. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 66/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les – 1 kusu borovice černé 

obvodu kmene 79 cm na obecním pozemku p. č. 1106 v k. ú. Kněžmost u bazénu. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 67/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les – náletové dřeviny – 

smrku ztepilého o obvodu kmene 79 cm na obecním pozemku p. č. 72/2 v k.ú. Suhrovice. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

 

 



Spisový  znak: 101.2.2 

Skartační znak: A 10                                                                                                                                                                                                        ÚD 

 - 4 - 

Usnesení č. 68/2021-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti místních 

spolků obcí Kněžmost v roce 2021“ spolku Solínek, z.s., IČO 228 45 127, Solec 21, Kněžmost 

ve výši 15 000 Kč a dále schvaluje uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora uvedeným spolkem (příjemce), jak je výše uvedeno. 

Výše uvedený příjemce dotace předloží před uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace účetní závěrku za rok 2020. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 23. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 69/2021-6/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 2/2021 ze schůze redakční komise (zpravodaj). 

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: 7. 4. 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 7. 4. 2021                                                                            Sejmuto dne 22. 4. 2021 
 

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

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

