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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 13. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 21. 7. 2021 

 
Čj.: OuKn 1517/21 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Adam Pospíšil – členové rady; Ing. Radka 

Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 3 

Čas schůze: 15:30 – 16:10 hod. 

 

Usnesení č. 153/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 13. schůze rady 

obce v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 154/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 13. schůze rady obce v roce 2021.   

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 155/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s napojením pozemku p.č. 135/2 na pozemní komunikaci 

na pozemku p.č. 497/1 (zřízení vstupu/vjezdu na pozemek) v k.ú. Solec (MČ Soleček) 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1451/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 156/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby „Prodloužení komunikace 

na pozemku p.č. 300/72, k.ú. Násedlnice“ (prodloužení úseku účelové komunikace) 

s napojením na stávající komunikaci obce na pozemku p.č. 300/46 v k.ú Násedlnice 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1344/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 157/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavebních úprav a přístavby rodinného 

domu čp. 9 Suhrovice a výstavby doprovodných staveb na pozemku p.č. st. 14, k.ú. 

Suhrovice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1318/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 158/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4/24/2021/BYT/DPS mezi obcí 

Kněžmost (pronajímatel) a panem ES (nájemce), nar. xxx, a paní VS (nájemce), nar. xxx, oba 
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trvale bytem xxx, předmětem které je pronájem bytu č. 4 ve 2. NP Domu s pečovatelskou 

službou v Kněžmostě o podlahové ploše 53,65 m2, a to od 1. 8. 2021, za cenu (nájemné) ve výši 

1567 Kč/1 měsíc. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 159/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 

1/2018 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a Mgr. MV (nájemce), nar. xxx, trvale bytem xxx, 

pro období od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2021. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

                                              

Usnesení č. 160/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s umístěním nové stavební buňky na pozemku p. č. 236/1 

v k.ú. Suhrovice. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 161/2021-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč 

společnosti Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, IČO 481 36 093, 

se sídlem Čajkovského 1640/8, Praha 3 - Žižkov, na poskytování sociální služby raná péče 

v obci Kněžmost v roce 2021 a žádosti čj. OuKn1322/21 vyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 7. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 23. 7. 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 23. 7. 2021                                                                            Sejmuto dne 9. 8. 2021 
 

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

 

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

