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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 11. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 16. 6. 2021 

 
Čj.: OuKn 1284/21  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk 

(dostavil se v čase 16:00); Ing. Adam Pospíšil – členové rady; Ing. Radka Maděrová, 

tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5 

Čas schůze: 15:30 – 17:00 hod. 

 

Usnesení č. 119/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 11. schůze rady obce 

v roce 2021 Ing. Libora Nikodema. 

 

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

 

Usnesení č. 120/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 11. schůze rady obce v roce 2021.   

   

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

 

Usnesení č. 121/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „IV-12-6028907, Kněžmost, p.č. 

1146“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 1201/21 a dále schvaluje uzavření 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu, číslo smlouvy IV-12-6028907/1, mezi obcí Kněžmost, IČO 002 38 023, 

Na Rynku 51, Kněžmost (strana budoucí povinná), a společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 

247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín (strana budoucí oprávněná), 

předmětem které je uložení kabelových distribučních rozvodů NN do obecního pozemku č. 

1196 v k.ú. Kněžmost, a to úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH,  

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

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 122/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí cenové nabídky na nákup a dodání materiálu na stavbu 

přístřešku/pergoly za objektem hasičské zbrojnice čp. 1 Solec a schvaluje nákup a dodávku 

dřevěných prvků svislé a vodorovné konstrukce za nabídkovou cenu ve výši 31.367 Kč vč. 

DPH od firmy Fischer TIMBER s.r.o., Seletice, a střešní krytiny, vč. klempířských prvků 

střešní konstrukce, za nabídkovou cenu ve výši 24.751 Kč vč. DPH od firmy Tomáš Zejval – 

TOPAZ, Bezno. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 6. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 123/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro rekreační objekt č. ev. 11 Drhleny na pozemku p.č. st. 59 v k.ú. Suhrovice, za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1030/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 124/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro pozemek 

p.č. 608/97 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1245/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 11. 7. 2021 

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

 

Usnesení č. 125/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Srbsko, parc.č. 549/3, 

dobíječka, IV-12-6028418“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 886/21 a 

dále schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby „Kněžmost, Srbsko, p.č. 549/3, dobíječka, IV-12-6028418“, číslo smlouvy 

IV-12-6028418/VB/003, mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná) a společností ČEZ 

Distribuce a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly,  předmětem které je umístění, provozování, opravy a údržby zařízení distribuční 

soustavy (kabelové NN vedení) na obecním pozemku č. 528/1, č. 531/1, č. 767/1, č. 767/2, vše 

v k.ú. Srbsko, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 7.300 Kč + DPH,  a ukládá starostovi 

smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 11. 7. 2021 

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

 

Usnesení č. 126/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 1088/21 ze dne 25. 5. 2021 a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do seznamu zájemců o byt v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 127/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s výsadbou 10 kusů javorů babyka na obecním pozemku p. č. 

608/46 a 608/58 v k.ú. Kněžmost za podpory grantového programu Škoda Stromky 2020. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

Usnesení č. 128/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přijetím dotace ve výši 21.000 Kč poskytnuté obci Nadací 

Partnerství, na realizace projektu „Výsadba stromů v obci Kněžmost v ulici 

Západní/Lomená“ a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, číslo 

2021-01-003, mezi obcí Kněžmost (příjemce) a nadací Nadace Partnerství (poskytovatel), 

IČO 457 73 521, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, a ukládá starostovi smlouvu, jak je 

výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 6. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 129/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč od nadace Horsch 

Stiftung, IČO 21110900918, se sídlem Sitzenhof 1, Schwandorf, za účelem podpory projektu 

KVCK Kněžmost „Kouzelné čtení“ a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi obcí 

Kněžmost (příjemce) a nadací Horsch Stiftung (dárce), a ukládá starostovi smlouvu, jak je 

výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 130/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč do veřejně 

vyhlášené sbírky, místním Spolkem přátel kultury Kněžmost, IČO 058 43 197, se sídlem 

Branžežská 126, Kněžmost, na obnovu zvonů a věžních hodin do kostela sv. Františka 

Serafínského v Kněžmostě a doporučuje zastupitelstvu obce uzavření darovací smlouvy 

schválit. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 131/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les – 3 kusů cypřiše thuja 

o obvodu kmene 76 cm na obecním pozemku p. č. 497/1 v k. ú. Solec za autobusovou 

zastávkou. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 132/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2021 místnímu spolku 

Junák – český skaut, stř. Mnichovo Hradiště, odd. Kněžmost, z.s., IČO 624 86 136, Boseň 23, 

Mnichovo Hradiště, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou dětí 

na skautský tábor, a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

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

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

v čase 16:00 se dostavil radní PhDr. J. Palaczuk 

Usnesení č. 133/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení kontrol a čištění spalinových cest dle cenové 

nabídky čj. OuKn 1174/21, ze dne 4. 6. 2021 pana Jaromíra Žďánského, člena Společenstva 

kominíků ČR, IČO 691 50 923, se sídlem Hradec Králové, Antonína Dvořáka 1128/8. 

Zodpovídá: M. Kastnerová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

Usnesení č. 134/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 5 870 Kč z investičního 

fondu základní školy na úhradu nákladů za malování v budově mateřské školy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 6. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 135/2021-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 75.610 Kč Kč 

z investičního fondu základní školy na úhradu nákladů spojených s mytím oken a žaluzií 

v budově ZŠ dle cenové nabídky č. 030-MPL-14.6.2021 společnosti “ANTRA, s.r.o.“, IČO 607 

77 541, se sídlem Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava – Přívoz. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 136/2021-11/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 3. zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2021: 

 - Rozpočtové opatření č. 3/2021 a č. 4/2021 

 - Schválení závěrečného účtu obce Kněžmost za rok 2020 

 - Závěrečný účet DSO Mikroregionu Český ráj – Pod Mužským za rok 2020 

 - Návrhy na změnu ÚP 

 - Smlouva o dílo – stavba Kněžmost – ulice Západní a Lomená, rekonstrukce místních 

komunikací, II. etapa, trasa 2, 3, 3a 

 - Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0482111319/21 

 - Žádost o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boseň 

 - Schválení účetní závěrky Dopravního podniku Kněžmost s.r.o. za rok 2020 

 - Převody nemovitostí: 

- prodej a nákup pozemků v k.ú. Kněžmost (Žantov) 

- prodej a nákup pozemků v k.ú. Malobratřice 

- žádost o prodej části pozemku p. č. 113/11 v k.ú. Kněžmost 

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: 21. 6. 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 22. 6. 2021                                                                            Sejmuto dne 7. 7. 2021 
 

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

 

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

