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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 17. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 22. 9. 2021 

 
Čj.: OuKn 1983/21  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil – členové 

rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluven: PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:35 hod. 

 

Usnesení č. 189/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 17. schůze rady 

obce v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

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

 

Usnesení č. 190/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 17. schůze rady obce v roce 2021.   

 

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

 

Usnesení č. 191/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Soleček – kNN + SR522 pro p. č. 

140/7, 8, číslo stavby, IV-12-6028240“, na pozemku p. č. 140/7 v k.ú. Solec, za podmínek 

uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 1860/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 1. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 192/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „IV-12-6029721, Kněžmost, 

Malobratřice, č.parc. 74/26“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 1862/21 a 

dále schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, číslo smlouvy IV-12-6029721/1, 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), úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč + DPH,  a ukládá 

starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 1. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 193/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro objekt RD čp. 7 Malobratřice, na pozemku p. č. st. 4/1 a p. č. 19/4 v k.ú. Malobratřice, 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1863/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 8. 10. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 194/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem odkoupit pozemek p. č. 353/42 o výměře 10607 

m2, orná půda v k.ú. Boseň a doporučuje zastupitelstvu obce nákup pozemku neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 16. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 195/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 220/9 o výměře 

cca 480 m2, trvalý travní porost v k.ú. Lítkovice a doporučuje zastupitelstvu obce prodej 

neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 16. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 196/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout část obecního pozemku p. č. 236/1 

o výměře cca 140 m2, trvalý travní porost v k.ú. Suhrovice. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 16. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 197/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku čj. OuKn 1882/21 ze dne 16. 9. 2021 

na předělání racku a kabeláže v místnosti kuchyňky v 1. patře obecního úřadu v Kněžmostě 

od společnosti Dragon Internet a.s., IČO 272 37 800, Pod Loretou 883, Kosmonosy za cenu 

69.610,33 Kč, včetně DPH, vše v souvislosti s pořízením nového serveru, a ukládá 

zodpovědnému pracovníkovi vystavit objednávku na dodávku, jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 16. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 198/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení opravy fasády budovy čp. 218 Kněžmost (KVCK) 

dle cenové nabídku čj. OuKn 1376/21 ze dne 29. 6. 2021 za cenu 19 602,00 Kč vč. DPH a 

provedení opravy fasády budovy ZŠ Kněžmost čp. 74 Kněžmost dle cenové nabídky čj. OuKn 

1375/21 ze dne 29. 6. 2021 za cenu 82.280,00 Kč vč. DPH, obě od společnosti HERNGROUP 

CZ s.r.o., IČO 270 64 018, se sídlem Ptácká 299, Mladá Boleslav, a ukládá zodpovědnému 

pracovníkovi vystavit objednávku na dodávku, jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 16. 10. 2021 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 199/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí změnu legislativy v oblasti odpadového hospodářství, 

která od 1. 1. 2022 zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

a doporučuje zastupitelstvu obce stanovit sazbu místního poplatku za odvoz komunálního 

odpadu od 1. 1. 2022 ve výši 0,60 Kč za 1 litr vyvezeného komunálního odpadu. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 10. 2021 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 200/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o nakládání s odpadem 

č. S/5000033/02600011/2258/2021 mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. (zhotovitel), IČO 493 56 089, se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 

10, předmětem které je přebírání (přejímka) druhu odpadu specifikovaného v příloze č. 1 a č. 

2 této smlouvy, a poskytování dalších služeb dle přílohy č. 3 zhotovitelem, které nejsou 

zahrnuté v jednotkové ceně dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 za nakládání s odpadem, vše 

za podmínek citovaných ve výše uvedené smlouvě (čj. OuKn 1920/21). 

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: 31. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 201/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 58.758 Kč z investičního 

fondu školy na demontáž, chemické čištění a následnou montáž vyústků v budově ZŠ. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 10. 2021 

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

 

Usnesení č. 202/2021-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu školy 

na úhradu nákladů ve výši cca 50 tis. Kč spojených s opravou konvektomatu v budově školní 

kuchyně. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 10. 2021 

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

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 23. 9. 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. 9. 2021                                                                          Sejmuto dne 11. 10. 2021 
 

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

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

