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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 10. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 26. 5. 2021 

 
Čj.: OuKn 1105/21  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil – členové 

rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:30 hod. 

 

Usnesení č. 107/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 10. schůze rady obce 

v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 108/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 10. schůze rady obce v roce 2021.     

 

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

 

Usnesení č. 109/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

  

Usnesení č. 110/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana povinná) 

a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (strana oprávněná), IČO 463 56 

983, Čechova 1151, Mladá Boleslav, předmětem které je zřízení věcného břemene - 

služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 779/1, 786/1, 40/4, 40/8 a 40/7 v k.ú. Úhelnice, 

v souvislosti se stavbou „Úhelnice – přeložka vodovodního přivaděče“, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem číslo 208-695/2020, který je nedílnou součástí jmenované smlouvy, a to 

úplatně, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 21.100 Kč + DPH, 

a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 5. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 111/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr obce realizovat VZMR „Kněžmost – ulice Západní 

a Lomená, rekonstrukce místních komunikací, II. etapa“ (trasa 2, 3 a 3a), souhlasí 

s přípravou a zahájením výběrového řízení na zhotovitele jmenované VZMR. Maximální 

celková nabídková cena je stanovena ve výši 5.700.000 Kč (bez DPH), termín pro podání 

nabídek 31. 5. – 14. 6. (do 14 hod.) 2021.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 11. 6. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 112/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 6/2021/Důně uzavřenou mezi obcí 

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

které je pronájem pozemků p. č. 917/2 o výměře 3765 m2, trvalý travní porost, p. č. 918 

o výměře 273 m2, trvalý travní porost, p. č. 919 o výměře 331 m2, ostatní plocha, p. č. 971 

o výměře 253 m2, ostatní plocha, p. č. 973/1 o výměře 3200 m2, ostatní plocha a p. č. 914 

o výměře 2960 m2, lesní pozemek, vše k.ú. Kněžmost na dobu určitou, a to do 31. 12. 2030 

za cenu 1 Kč/1 rok. Pozemky jsou součástí Lesoparku Důně. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 11. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 113/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4/N/2021 mezi obcí Kněžmost 

(pronajímatel) a panem MC (nájemce), nar. xxx, a paní JV (nájemce), nar. xxx, oba trvale 

bytem xxx, předmětem které je pronájem části pozemku p. č. 1054/2 o výměře 65 m2, ostatní 

plocha v k.ú. Kněžmost, za cenu 650 Kč/1 rok, na dobu neurčitou od 1. 6. 2021. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 1. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 114/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu 

č. 5/24/2004/byt/DPS uzavřený mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a paní MS (nájemce), nar. 

xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je pronájem nebytového prostoru ve 2. NP budovy 

DPS o výměře 3,63 m2, za cenu 29,2 Kč /m2, a to od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 1. 6. 2021 

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

Usnesení č. 115/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 113/11 o výměře 

cca 28 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 116/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s úplnou uzavírkou silnice I/16 v oblasti přejezdu na trati 

Bakov nad Jizerou – Kopidlno v k. ú. Obrubce a s objízdnou trasou z důvodu osazení závor 

a rekonstrukce přejezdové konstrukce, včetně kolejí, a odvodnění od 19. 10. 2021 do 29. 10. 

2021. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 117/2021-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s umístěním dopravního značení „obytná zóna“ před vjezdem 

do ulice K Cihelně na místní komunikaci III. třídy 3c v k. ú. Kněžmost a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zajistit veškeré administrativní náležitosti, které umístění nového 

DZ vyžaduje. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 6. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 118/2021-10/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 3/2021 ze schůze redakční komise (novinky).  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

   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: 28. 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 31. 5. 2021                                                                            Sejmuto dne 15. 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/

