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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 8. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 28. 4. 2021 

 
Čj.: OuKn 820/21 

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. 78/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 8. schůze rady obce 

v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

Usnesení č. 79/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 8. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

  

Usnesení č. 80/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 81/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci“ mezi obcí Kněžmost (strana 

smluvní 1) a společností BIO – FERM, s.r.o. (strana smluvní 2), IČO 475 40 605, se sídlem 

Březina 122, 294 11 Loukov, předmětem které je spolupráce při ekologickém zpracování 

bioodpadu (č. 200201 kategorie 0; BRKO), jehož dodavatelem je „smluvní strana 1“ a 

příjemcem „smluvní strana 2“ za dohodnutou cenu ve výši 200 Kč/ 1 tuna (bez dopravy) a 

ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: 7. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 82/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu, zpevněných 

ploch a souvisejících objektů a zařízení na pozemku p. č. 1146 v k.ú. Kněžmost za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 736/21. Vydání vyjádření obce je 

podmíněno předchozím předložením stanoviska orgánu územního plánování (MěÚ Mnichovo 

Hradiště, odbor výstavby a územního plánování). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 7. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 83/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost stanovuje, že k žádosti o vyjádření obce k záměru výstavby objektů, 

zejména rodinných domů, rekreačních staveb apod., je žadatel povinen předložit obci 
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stanovisko orgánu územního plánování (MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby 

a územního plánování). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 7. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 84/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby oplocení pozemku p. č. 236/18 a 

napojením pozemku p. č. 236/18 na pozemní komunikaci (zřízení vstupu/vjezdu), k.ú. 

Suhrovice, místní část Drhleny, obec Kněžmost. Podmínky souhlasu budou uvedeny 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 739/21, jehož vydání je podmíněno předložením stanoviska 

Dopravního inspektorátu ČR k žádosti čj. OuKn 663/21 ze dne 13. 4. 2021. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 13. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 85/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 24. 08. 2020“ mezi obcí Kněžmost (strana budoucí 

povinná) a společností FIBERNET, a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 271 96 763, 

Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav, předmětem kterého je změna rozsahu věcného 

břemene - budoucí zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 24/6 

v k.ú. Kněžmost, v rozsahu vymezeném situačním výkresem, který je nedílnou součástí 

smlouvy, a umístěním datového rozvaděče, a ukládá starostovi dodatek, jak je výše uvedeno, 

podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 13. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 86/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout nebytový prostor – sklad o výměře 

3,63 m2 ve 2. NP budovy Domu s pečovatelskou službou v Kněžmostě, ulice U Střediska 24. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 14. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 87/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 8/24/2021/BYT/DPS uzavřenou mezi obcí 

Kněžmost (pronajímatel) a manželi VM (nájemce), nar. xxx, a PM (nájemce), nar. xxx, oba 

trvale bytem xxx, předmětem které je pronájem bytu č. 8 ve 2. NP Domu s pečovatelskou 

službou v Kněžmostě o podlahové ploše 54,41 m2, a to od 1. 5. 2021, se stanoveným nájemným 

ve výši 1589 Kč/1 měsíc. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 14. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 88/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout část obecního pozemku p. č. 1054/2 

o výměře cca 65 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 14. 5. 2021 

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

 

 

 



Spisový  znak: 101.2.2 

Skartační znak: A 10                                                                                                                                                                                                        ÚD 

 - 3 - 

Usnesení č. 89/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout část obecního pozemku p. č. 198/2 

o výměře cca 600 m2, trvalý travní porost v k.ú. Malobratřice. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 14. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 90/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání ohlášení obce Kněžmost o poskytnutí finančního 

příspěvku na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, na období 2020 – 2021, poskytovaného Ministerstvem zemědělství prostřednictvím 

Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor ŽP, Zborovská 11, Praha 5. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 14. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 91/2021-8/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Kutná Hora 

na poskytování služeb rané péče a žádosti čj. OuKn 200/21 nevyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 14. 5. 2021 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Karel Hlávka v.r.                     Miloslav Kobrle v.r. 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 29. 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 30. 4. 2021                                                                            Sejmuto dne 17. 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/

