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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 2. 9. 2021 
 

Č.j.: OuKn 1788/2021 

Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann (odešel v čase 

18:05 hod.); Mgr. Bc. Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; 

PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, DiS.; Tomáš Zima – 

zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Miroslav Štěpánek 

Čas zasedání: 17:00 – 18:20 hod.  

 

Usnesení č. 55/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 56/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2021 Ing. Libora Nikodema a Mgr. 

Bc. Ladislava Kiliána, zapisovatelku Ing. Radku Maděrovou.    

 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 57/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 5. zasedání v roce 2021: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Vybudování digitálního povodňového plánu a varovného a výstražného systému 

ochrany před povodněmi pro obec Kněžmost 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2021 

7. Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 1/2021, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu ZŠ Kněžmost 

8. Návrhy na změnu ÚP 

a) Projednání návrhu na pořízení změny ÚPK (Suhrovice) – navrhovatel VJ 

b) Projednání návrhu na pořízení změny ÚPK (Srbsko) – navrhovatel MT 

c) Projednání návrhu na pořízení změny ÚPK (Suhrovice) – navrhovatel HH 

9. Žádost o dotaci na výstavbu kryté jízdárny JO Kněžmost 

10. Převody nemovitostí - kupní smlouva, pozemky v k.ú. Solec (ÚZSVM) 

11. Diskuze zastupitelů 

12. Diskuze občanů 

13. Závěr 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 58/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje projektový záměr „Vybudování digitálního 

povodňového plánu a varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec 

Kněžmost“ od projekční kanceláře Varovné systémy s.r.o., IČO 106 96 041, se sídlem Najdrova 
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2183, 252 63 Roztoky, a současně schvaluje podání žádosti obce o dotaci v roce 2022 

z Operačního programu Životní prostředí. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 9. 2021 

                                   počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 59/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.  

Zodpovídá: D. Pěničková 

                                   počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 60/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanoví 

část společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 

a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČO 710 08 446, se sídlem Kněžmost, 

Na Františku 75, zřízená obcí Kněžmost. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 9. 2021 

                                   počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 61/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje návrh na pořízení změny ÚP Kněžmost týkající se 

pozemku parc.č. 254/5 o výměře 1543 m2 v k.ú. Suhrovice, předložené navrhovatelem VJ, nar. 

xxx, trvale bytem xxx, v zastoupení na základě plné moci paní JJ, nar. xxx, trvale bytem xxx. 

 

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 62/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje návrh na pořízení změny ÚP Kněžmost týkající se 

pozemku parc.č. 135 o výměře 18188 m2 v k.ú. Suhrovice předložené navrhovatelem VJ, nar. 

xxx, trvale bytem xxx, v zastoupení na základě plné moci paní JJ, nar. xxx, trvale bytem xxx. 

 

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 63/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost akceptuje návrh na pořízení změny ÚP Kněžmost předložený 

navrhovatelkou MT, nar. xxx, trvale bytem xxx. 

 

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 64/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost projednalo návrh na pořízení změny územního plánu Kněžmost 

v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") takto: 

- rozhodlo na návrh občana obce, kterým je MT, nar. xxx, trvale bytem xxx, o pořízení změny 

územního plánu Kněžmost podle § 55a odst. 2 stavebního zákona, která bude pořizována 

zkráceným postupem, s tímto obsahem: 

- změna využití pozemku p. č. 440 o výměře 1403 m2 a p. č. 441 o výměře 1385 m2, vše v k.ú. 

Srbsko z „Ploch lesních (NL) na plochy „Zeleň přírodního charakteru (ZP)“. 

Změna územního plánu Kněžmost nevyžaduje zpracování variant. 

I. určilo člena zastupitelstva Ing. Adama Pospíšila spolupracovat s pořizovatelem změny 

územního plánu Kněžmost v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, 
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II. pověřuje Ing. Adama Pospíšila k podání žádosti o pořízení změny územního plánu 

Kněžmost na Městský úřad Mnichovo Hradiště. 

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 

Termín: 30. 9. 2021 

                                   počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 65/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost odkládá rozhodnutí o návrhu na pořízení změny ÚP Kněžmost 

týkající se pozemku p. č. 15/8 a p. č. 15/11, vše v k.ú. Suhrovice předložené navrhovatelkou 

paní HH, nar. xxx, trvale bytem xxx, do příštího zasedání. 

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 66/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 800.000 Kč z rozpočtu 

obce Kněžmost Jezdeckému oddílu Kněžmost z.s., IČO 486 82 225, se sídlem Žantov 17, 

Kněžmost, za účelem podpory projektu „Výstavba jezdecké haly v JO Kněžmost“ s tím, že 

poskytnutá dotace bude rozložena do 10 ročních splátek následujících let po 80.000 Kč 

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí (poskytovatel) 

a Jezdeckým oddílem Kněžmost z.s. (příjemce), jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 9. 2021 

                                   počtem hlasů pro 9 – proti 2 – zdržel se 2      ► usnesení bylo přijato 

v čase 18:05 hod. odešel zastupitel J. Hofmann 

 

Usnesení č. 67/2021-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/SMB/2502/2021-

SMBM mezi obcí Kněžmost (kupující) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(prodávající), IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, 

předmětem které je nákup pozemků č. st. 78 o výměře 171 m2, zastavěná plocha a nádvoří, č. st. 

81 o výměře 60 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 98/6 o výměře 1132 m2, ostatní plocha a p. 

č. 119/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vše k.ú. Solec, za cenu 338.220 Kč a ukládá starostovi 

smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 9. 2021 

                                   počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

            ………….…………..……….. 

                    Ing. Karel Hlávka v.r.    

                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 .....................................................                                               ..................................................... 

       Ing. Libor Nikodem v.r.                                                            Mgr. Bc. Ladislav Kilián v.r. 

                zastupitel                                                                                           zastupitel 

 

Zápis vyhotoven dne: 7. 9. 2021 

Zapsala: Ing. Radka Maděrová 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 9. 9. 2021                                                                                  Sejmuto dne 25. 9. 2021 
 

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

 

http://www.knezmost.cz/

