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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 12. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 28. 6. 2021 

 
Čj.: OuKn 1356/21 

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 – 17:05 hod. 

 

 

Usnesení č. 137/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 12. schůze rady 

obce v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 138/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 12. schůze rady obce v roce 2021.   

   

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

 

Usnesení č. 139/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 140/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby „Krytá jízdárny Jezdeckého 

oddílu Kněžmost z.s.“ (objekt jezdecké haly a objekt dešťové kanalizace) na pozemcích p.č. 

1250/39, 1250/38, 1250/86, 1250/55, 1250/49, 1250/50, 1250/59 a 1250/61 v k.ú Kněžmost, 

a dále s umístěním, provedením a provozováním dešťové kanalizace na obecním pozemku 

p.č. 1250/49, 1250/50 a 1250/59, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 

OuKn 1317/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 14. 7. 2021 

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

 

Usnesení č. 141/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí finančního daru 

ve výši 100.000 Kč obci Mikulčice postižené tornádem. Současně doporučuje občanům obce 

Kněžmost využít pro finanční dary transparentní účet obce Mikulčice, číslo účtu 299 222 

440/0300. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 14. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 142/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr pronajmout nebytové prostory k podnikání – 

místnost o ploše 12,55 m2, WC o ploše 6,36 m2 a lodžie o ploše 4,56 m2, vše ve 3. NP budovy 

Domu s pečovatelskou službou Kněžmost, ulice U Střediska 24. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 17. 7. 2021 

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

 

Usnesení č. 143/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 3/N/2021 uzavřenou mezi obcí Kněžmost 

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

pronájem části pozemku p. č. 198/2 o výměře 600 m2, trvalý travní porost, v k.ú. 

Malobratřice, od 1. 7. 2021 na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno dohodou smluvních 

stran nepeněžním plněním, spočívajícím v údržbě části pronajímaného pozemku sekáním 

travnatých ploch. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 17. 7. 2021 

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

 

Usnesení č. 144/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s DZ V15 „Pozor děti“ a symbolem DZ A 12b na silnici 

III/27614 v k. ú. Koprník při vjezdu z obou směrů do místní části – Koprník. 

Zodpovídá: P. Plívová, L. Nový  

Termín: 15. 8. 2021 

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

 

Usnesení č. 145/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navrženou trasou štafetového závodu „250 Český ráj“, který 

se bude konat v termínu 17. 9. – 18. 9. 2021 a jehož pořadatelem je Outdoor sport Český ráj, 

z. s., Lidická 1478, Turnov, tak, jak je uvedeno v žádosti č. j. OuKn 1287/21, včetně příloh. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 14. 7. 2021 

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

 

Usnesení č. 146/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s dopravním značením P6 - STOP před vjezdem na silnici 

III/2683 z MK III. třídy 60d v k. ú. Malobratřice. 

Zodpovídá: P. Plívová, L. Nový 

Termín: 15. 8. 2021 

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

 

Usnesení č. 147/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s umístěním DZ – zrcadla na MK 65d na p. č. 497/1 v k. ú. 

Solec (proti rohu budovy č. p. 11 Soleček). 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 15. 8. 2021 

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

Usnesení č. 148/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s úplnou uzavírkou místních komunikací č. III 27c a 28c v k.ú. 

Solec  dne 4. 7. 2021 od 8:00 do 24:00 za účelem pořádání benefiční akce „Bleskový festiválek 

2021“ na pozemcích parc. č. 495/1, 496/1, 531/1, 25/1, 12/6 v k. ú. Solec, a to na pomoc 

pro obec Hrušky u Břeclavi zasažené živelní pohromou.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 15. 8. 2021 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 149/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 31 182 Kč z investičního 

fondu na opravu herních prvků v MŠ. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 7. 2021 

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

Usnesení č. 150/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 23 691,80 Kč 

z investičního fondu na opravu pánve MBM ve školní kuchyni. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 7. 2021 

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

Usnesení č. 151/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uhrazení nákladů na odměny pro žáky ZŠ Kněžmost 

za dosažení výborných studijních výsledků a vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek 

ve školním roce 2020/2021. Náklady na odměny nepřesáhnou částku 1 000 Kč.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 6. 2021 

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

 

Usnesení č. 152/2021-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s dočasným navýšením počtu dětí ve třídě mateřské školy 

na maximálně 28 (včetně). Toto navýšení je možné pouze v období 1. 7. – 31. 8. 2021. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 7. 2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

Zápis vyhotoven dne: 29. 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 30. 6. 2021                                                                            Sejmuto dne 15. 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/

