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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 7. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 4. 2021 

 
Čj.: OuKn 682/21  

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 – 16:20 hod. 

 

Usnesení č. 70/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 7. schůze rady obce 

v roce 2021 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 71/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 7. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

 

Usnesení č. 72/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vybudování 

vodovodní přípojky mezi obcí Kněžmost (příjemce), IČO 00238023, Na Rynku 51, Kněžmost, 

a následujícím poskytovateli příspěvku - majiteli objektů čp. 14, 16, 42, 47, 24, 23, 17 a 19 

Suhrovice, ev.č. 126, 127 a 142 Suhrovice a pozemku p.č. st. 28, k.ú. Suhrovice, jmenovitě: 

VL, bytem xxx;  VH a LH, bytem xxx; PH a LH, bytem xxx; OŠ, bytem xxx; MJ a JJ, bytem 

xxx; ML a ZL, bytem xxx; KŠ, bytem xxx; ML, bytem xxx; EHZ, bytem xxx, a SS, bytem 

xxx; JN, bytem xxx; JB, bytem xxx; LS, bytem xxx, a VS, bytem xxx; kteří jsou vlastníky 

nemovitostí připojovaných na veřejný vodovodní řad v rámci realizace akce „Prodloužení 

vodovodu – pozemek p. č. 430/1, Suhrovice, Kněžmost“, a to v rozsahu vymezeném 

v projektové dokumentaci, a ukládá starostovi smlouvu s výše uvedenými budoucími 

vlastníky/uživateli vodovodních přípojek k nemovitostem, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Smlouvy budou uzavřeny jednotlivě, tj. pro každou vodovodní přípojku zvlášť.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 28. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 73/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu staveb a 

pozemků do vlastnictví obce k záměru realizace úseku pozemní komunikace v místní části 

Násedlnice, na pozemku p. č. 300/72 a 300/46 v k.ú. Násedlnice, a to mezi Obcí Kněžmost, 

Na Rynku 51, Kněžmost a JS, trvale bytem xxx (Investor), v rozsahu vymezeném výkresem 

situace – snímkem KM a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 4. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 74/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje vyúčtování nákladů za služby spojené s pronájmem prostorů 

k podnikání ve Zdravotním středisku Kněžmost, Hradišťská čp. 193 za rok 2020, a dále rada 

obce ukládá odpovědnému pracovníkovi předložit vyúčtování jednotlivým lékařům, a to 

konkrétně MUDr. Kuželové, MUDr. Filipové, MUDr. Krbuškovi a MUDr. Krausovi. 

Rada obce doporučuje navýšit zálohy na služby poskytované v souvislosti s pronájmem 

nebytových prostor ve zdravotním středisku pro rok 2021, a to konkrétně za úklid a vodu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 75/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 521/1 o výměře cca 

250 m2, ostatní plocha v k.ú. Solec. Záměr bude zveřejněn po vypracování geometrického 

plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 76/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uložením kamene na obecním pozemku p. č. 198/2 v k.ú. 

Malobratřice po dobu 14 dní za podmínky, že bude pozemek řádně uklizen a uveden 

do původního stavu. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 4. 2021 

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

 

Usnesení č. 77/2021-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 2. zasedání zastupitelstva obce dne 

22. 4. 2021: 

 - Rozpočtové opatření č. 1/2021 a č. 2/2021 

 - Schválení účetní závěrky obce Kněžmost za rok 2020 

 - Veřejnoprávní smlouva – nákup nového autobusu (DP Kněžmost) 

 - Vyúčtování dotace z rozpočtu obce „Rekonstrukce kabin TJ Sokol Kněžmost“ 

 - Vyúčtování dotace z rozpočtu obce „3. etapa rekonstrukce fasády kostela sv. Františka 

Serafinského v Kněžmostě“ 

 - KoPÚ Násedlnice – stanovení priorit pro realizaci společných zařízení 

 - KoPÚ Koprník – Plán společných zařízení 

 - Převody nemovitostí: 

- nabídka na odkoupení pozemků p. č. st. 78 a 81, p. č. 98/6 a 119/2 v k.ú. Solec 

(ÚZSVM) 

- prodej pozemku p. č. 531/16 v k.ú. Srbsko 

- prodej pozemku p. č. 1001/30 a nákup pozemku p. č. 1001/31 v k.ú. Kněžmost 

- prodej pozemku p. č. 8/28, p. č. 8/26, p. č. 25/39 a č. st. 106 v k.ú. Solec 

- prodej pozemku p. č. 101/2 v k.ú. Kněžmost 

- prodej pozemku p. č. 504/2 a p. č. 14/3 v k.ú. Malobratřice 

- žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 220/9 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu 

- žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 236/1 v k.ú. Suhrovice  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

10) Informace 

a) Termín příští schůze rady obce 

 Příští schůze rady se koná ve středu dne 28. 4. 2021 od 15,30 hod. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
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11) Závěr 

Schůzi rady obce ukončil místostarosta obce v 16:20 hodin.   

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 15. 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 16. 4. 2021                                                                            Sejmuto dne 3. 5. 2021 
 

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

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

