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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 9. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 12. 5. 2021 

 
Čj.: OuKn 966/21 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady 

Omluveni: Miloslav Kobrle – člen rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas zahájení schůze: 15:30 hod. 

 

 

Usnesení č. 92/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 9. schůze rady obce 

v roce 2021 Ing. Libora Nikodema. 

 

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

 

Usnesení č. 93/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 9. schůze rady obce v roce 2021.     

    

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

  

Usnesení č. 94/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě ze dne 19. 2. 2003, o provozování 

veřejné linkové dopravy, uzavřený mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností Dopravní 

podnik Kněžmost, s.r.o. (dopravce), IČO 251 36 046, se sídlem Kněžmost, Na Rynku 51, 

předmětem kterého je stanovení prokazatelné ztráty z provozování autobusových linek 

pro rok 2021 ve výši 389.352,98 Kč, splatný ve dvou splátkách, a to k 14. 5. 2021 a 31. 10. 

2021, při ceně dopravního výkonu pro rok 2021 ve výši 27,10 Kč za jeden kilometr, a ukládá 

starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 5. 3. 2019 

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

 

Usnesení č. 95/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro objekt RD čp. 18 Býčina, na pozemku p. č. st. 630 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 887/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 22. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 96/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana budoucí 

povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 247 29 035, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, číslo smlouvy IV-12-6027296/03, stavba „Kněžmost, 

Pod Remízkem, p. č. 725/122“, předmětem které je zřízení věcného břemene - služebnosti na 

pozemku p. č. 725/20 v k.ú. Kněžmost pro uložení zemního kabelového vedení NN a 
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souvisejících zařízení do obecního pozemku, v předpokládaném rozsahu vymezeném 

výkresem situace v měřítku 1:500, který je součástí Smlouvy, a to úplatně za jednorázovou 

částku ve výši 1.000 Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je výše uvedeno, 

podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 27. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 97/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s úhradou prokazatelně vynaložených finančních prostředků 

na realizaci úseku kanalizační přípojky pro pozemek č. 608/131 v k.ú. Kněžmost jeho majiteli 

panu PK, trvale bytem xxx, a to od místa napojení na stávající trubní vedení přípojky 

uložené v pozemku p. č. 608/132, k místu na hranici pozemku p. č. 608/131, vše v k.ú. 

Kněžmost, vše v souladu se závazkem obce uvedeným v kupní smlouvě uzavřené mezi obcí 

Kněžmost a panem K dne 26. 3. 2008. Skutečně vynaložené náklady na výše specifikovaný 

úsek kanalizační přípojky budou jmenovanému majiteli pozemku a investoru stavby 

přípojky obcí uhrazeny na základě předloženého platebních dokladů (např. faktura), 

z kterých bude jednoznačně patrná výše vynaložených nákladů na předmětnou část stavby 

kanalizační přípojky. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 27. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 98/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/N/2021 mezi obcí Kněžmost 

(pronajímatel) a panem MH (nájemce), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je 

pronájem pozemku p. č. 135/3 o výměře 3338 m2, ovocný sad, v k.ú. Kněžmost, za cenu 1 Kč/ 

1 rok, a to na dobu neurčitou od 1. 6. 2021, s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 1. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 99/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 

4/24/2003/Byt/DPS mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a panem JH (nájemce), nar. xxx, 

trvalý pobyt xxx, ke dni 15. 5. 2021. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 1. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 100/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč příspěvkové 

organizaci Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Nerudova 1470, 

Mnichovo Hradiště, IČO 00874663, na pořízení elektrických polohovacích lůžek pro klienty 

a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (dárce) a Domovem Modrý 

kámen (obdarovaný), jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 5. 2021 

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

 

Usnesení č. 101/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím účelového daru Dobrovolnému svazku obcí 

(DSO) Mikroregion Český ráj, IČO 691 55 950, se sídlem Vyskeř 88, z rozpočtu obce 

Kněžmost ve výši 8.000 Kč na zajištění provozu (propagace, koordinace, ztráta z provozu) 
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letních turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2021 a schvaluje uzavření 

darovací smlouvy mezi DSO (příjemce) a obcí Kněžmost (dárce), za podmínek, jak je shora 

uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 5. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 102/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přijetím dotace ve výši 643.000 Kč poskytované 

Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 12939 - Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa, příjemci dotace obci Kněžmost na akci 

„Revitalizace rybníka na p. č. 18/1 v k.ú. Násedlnice“. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 5. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 103/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku za rok 2020 Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost s hospodářským výsledkem 373 006,31 Kč. Dále rada obce schvaluje rozdělení 

hospodářského výsledku takto: 

- částka ve výši 323 006,31 Kč bude převedena do rezervního fondu Základní školy 

a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, 

- částka ve výši 50 000 Kč bude převedena do fondu odměn Základní školy a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Základní škola předá zřizovateli protokol s informací 

o schválení účetní závěrky v podobě, v jaké bude odeslán do státní pokladny prostřednictví 

Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), a to bezodkladně po jeho odeslání. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 5. 2021 

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

 

 

Usnesení č. 104/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje odpisový plán na rok 2021 Základní školy a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav, tak, jak byl předložen pod čj. OuKn 353/21 zřizovateli. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 5. 2021 

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

  

 

Usnesení č. 105/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje inventarizaci za rok 2020 a přehled investičního majetku 

Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, tak, jak byly předloženy 

pod čj. OuKn 352/21 zřizovateli. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 5. 2021 

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

 

 

 

Usnesení č. 106/2021-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr realizovat rekonstrukci sociálních zařízení v 1. a 2. NP 

budovy mateřské školy čp. 219 Kněžmost, ul. Sokolská (žlutá a červená třída), a ukládá 
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stavebnímu technikovi obce zajistit přípravu VZMR (poptávka stavebních firem), jak je výše 

uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová, Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 5. 2021 

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

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v.r.                  Ing. Libor Nikodem v.r. 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 18. 5. 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 18. 5. 2021                                                                            Sejmuto dne 2. 6. 2021 
 

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

 

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

