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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

  
Souhrn usnesení z 16. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 8. 9. 2021 

 

Čj.: OuKn 1821/2021 

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

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluven: Miloslav Kobrle 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:15 hod. 

 

Usnesení č. 181/2021-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 16. schůze rady obce 

v roce 2021 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 182/2021-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 16. schůze rady obce v roce 2021.   

 

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

  

Usnesení č. 183/2021-16/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis čj. 087127/2021/KUSK z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Kněžmost za rok 2021, které se uskutečnilo ve dnech 30. – 31. 8. 2021. Zjištěné chyby 

a nedostatky budou napraveny takto: 

- obec bude dbát na dodržení § 16, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. uskutečňovat 

rozpočtová opatření tak, jak je zákonem stanoveno (lhůty), 

- obec bude při rozhodování o úkonu dodržovat zákonem stanovené kompetence - 

vyhrazené nebo delegované pravomoci orgánů obce (zastupitelstva, rady), 

- obec bude při vedení účetnictví dbát na stanovené postupy, kdy zůstatek účtu 451 

(dlouhodobé úvěry) musí odpovídat součtu úvěrového účtu a splátkových kalendářů. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 15. 9. 2021 

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

 

Usnesení č. 184/2021-16/RO: 

Rada obce schvaluje zpracování zadávací dokumentace pro výběr projektanta na projekt 

vodovodu v místní části: 

a) Chlumín 

b) Solec, Soleček, Malobratřice 

c) Drhleny 

Zadávací dokumentace bude zpracována v součinnosti s provozovatelem vodovodu Kněžmost 

společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 31. 10. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 185/2021-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) 

a společností ZZN Polabí, a.s. (dárce), IČO 451 48 210, se sídlem K Vinici 1304, 280 02 Kolín 

V, předmětem které je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč obci na úhradu 

nákladů souvisejících s pořízením měřičů rychlosti na silnici III/27614 v místní částí Koprník. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 15. 9. 2021 

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

 

Usnesení č. 186/2021-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) 

a panem Mgr. MH (dárce), nar. xxx, bytem xxx, předmětem které je poskytnutí finančního 

daru ve výši 3.864,20 Kč určeného pro částečnou úhradu nákladů na projekt „Výsadba 

stromů v obci Kněžmost v ulici Západní/Lomená“ (výsadba 10 ks javorů). 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 15. 9. 2021 

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

 

Usnesení č. 187/2021-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s konáním svatebního obřadu dne 11. 6. 2022 na obecním 

pozemku p. č. 196/2, ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice, a žádosti čj. OuKn 1720/21 vyhovuje 

za podmínky, že po skončení obřadu bude pozemek řádně uklizen a uveden do původního 

stavu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 24. 9. 2021  

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

 

Usnesení č. 188/2021-16/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 5/2021 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.             PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 9. 9. 2021 

Za správnost: Ing. Radka Maděrová 

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 13. 9. 2021                                                                            Sejmuto dne 30. 9. 2021 
 

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

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

