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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 19. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 27. 10. 2021 

 
Čj.: OuKn 2208/21 

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 - 17:10 hod. 

 

Usnesení č. 214/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 19. schůze rady obce 

v roce 2021 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

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

 

Usnesení č. 215/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 19. schůze rady obce v roce 2021.  

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

 

Usnesení č. 216/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o technické podpoře, číslo TP23/21, mezi 

společností VITA software, s.r.o. (poskytovatel), IČO 610 60 631, se sídlem Na Beránce 57/2, 

160 00 Praha 6, a obcí Kněžmost (uživatel), předmětem které je poskytování technické 

podpory a dalších služeb k software poskytovatele – software pro vedení agendy stavebního 

úřadu, za cenu ve výši 3.894 Kč (bez DPH) za jedno čtvrtletí. Technická podpora bude 

účtována počínaje 2. čtvrtletím 2022. Rada obce ukládá starostovi smlouvu, jak je výše 

uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 217/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s rozšířením systému veřejného osvětlení podél účelové 

komunikace (zemní kabelové vedení) na pozemku p. č. 445/1 v k.ú. Malobratřice a s instalací 

1 ks sloupu a svítidla před vstupem/vjezdem k objektu RD čp. 54 Malobratřice na náklady 

obce, vše za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2160/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 218/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavebních úprav RD čp. 239 Kněžmost, 

na pozemcích p. č. st. 46/2 a p. č. 44 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 2161/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 219/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby „Napojení pozemků p. č. 725/124, 

725/122 a 725/120, Kněžmost“ (nového úseku místní pozemní komunikace, nového úseku 

kanalizace a vodovodu včetně přípojek pro přilehlé stavební parcely p. č. 725/124, 725/122 a 

725/120, nového úseku veřejného osvětlení a nové plynovodní přípojky pro stavební parcelu 

p. č. 725/124) na pozemku p. č. 725/119, 712/1, 1052/1 a 847/92, s napojením na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, která se nachází na pozemku p. č. 712/1, 1052/1 a 

847/92 v k.ú Kněžmost, a který je ve vlastnictví obce Kněžmost, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2162/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 220/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro pozemek 

p. č. 1146 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

2163/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 221/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby RD na pozemku p. č. 236/18 

v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 2181/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 222/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro rekreační objekt č.ev. 80 Drhleny na pozemcích p. č. 279/3, 284/3, 284/18, 277/1 a 477/1, 

vše v k.ú. Suhrovice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2186/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 223/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenových nabídek na dodávku 

stavebních prací na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi v areálu hřbitova v Kněžmostě 

a schvaluje cenovou nabídku a následnou realizaci prací od firmy Pavel Pažout, IČO 752 31 

336, Klášter Hradiště nad Jizerou 326, za cenu 256.400,- Kč (není plátce DPH), v termínu 

do 30. 04. 2022. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 224/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2021 o nájmu bytu mezi obcí Kněžmost 

(pronajímatel) a paní LK (nájemce), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je 

pronájem bytu v čp. 219, ul. Sokolská, Kněžmost, na dobu určitou od 1. 11. 2021 do 31. 10. 

2022, za cenu 35,42 Kč/1 m2/1 měsíc. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2021 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 225/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 

1/24/2020/byt/DPS mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a panem VD (nájemce), nar. xxx, 

trvale bytem xxx, předmětem kterého je prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok, a to od 1. 11. 

2021 do 31. 10. 2022. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 226/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě č. 1/N/2019 

ze dne 28. 11. 2019, mezi obcí Kněžmost (nájemce) a spolkem Kořeny života, z.s. 

(podnájemce), IČO 051 92 625, se sídlem Kněžmost, Lomená 319, předmětem kterého je 

prodloužení výše uvedené podnájemní smlouvy, a to na období od 1. 12. 2021 do 31. 11. 2022 

za cenu 35 Kč/1 rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 227/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje zvýšení nájmu za užívání bytových a nebytových prostor 

v Domě s pečovatelskou službou v Kněžmostě o 10 %, a to od 1. 1. 2022. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 228/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout obecní byt o celkové výměře 60,56 m2 

sestávající z obývacího pokoje o výměře 14,91 m2, pokoje o výměře 14,6 m2, kuchyně 

o výměře 10,39 m2, koupelny a WC o výměře 4,57 m2, předsíně o výměře 5,11 m2, spíže 

o výměře 1,14 m2 a dvou sklepů o výměře 4,13 m2 a 5,71 m2, vše v 1. NP v Branžežské ul. 79, 

Kněžmost, a to na dobu určitou.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 229/2021-19/RO: 

Rada obce schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků obce 

Kněžmost v roce 2022“. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků určených 

na podporu aktivit v rámci výše uvedeného dotačního programu činí 800.000 Kč. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

Usnesení č. 230/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 34 160 Kč 

z Investičního fondu na opravy herních prvků v MŠ. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

Usnesení č. 231/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků do výše 40 000,- Kč na nákup 

mrazící skříně do kuchyně. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2021 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 232/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2024 

Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

Usnesení č. 233/2021-19/RO: 

Rada obce Kněžmost předpokládá následující časový harmonogram plánovaných 

investičních záměrů: 

rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské školy – po etapách, zač. v r. 2022, 

vyřešení otázky vysokých teplot v nové budově základní školy v období cca duben – září 

(dle počasí) – aktuálně se řeší, 

rekonstrukce tělocvičny (podlaha, strop) – do roku 2025, 

úpravy zahrady/hřiště v areálu základní školy – do roku 2023, 

protisněhové zábrany na střeše nové budovy základní školy – během 2021-2022, 

odstranění hnízd a vytvoření zábran proti hnízdění ptáků na nové budově základní školy 

a s tím spojené vyčištění znečistěné fasády – aktuálně se řeší,  

oprava/rekonstrukce střechy na staré budově základní školy – v horizontu 2023-2024, 

zateplení (fasáda) na staré budově základní školy – v horizontu 2025-2026, 

vnitřní rekonstrukce ve staré budově základní školy, především rekonstrukce podlah v pěti 

třídách, rozvodů a elektroinstalací – v horizontu 2023-2024, 

vše s ohledem na možnosti rozpočtu obce pro dané období a v souvislosti s možností využití 

MAP (dotace). 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2021 

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

 

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v.r.             PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 2. 11. 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 2. 11. 2021                                                                          Sejmuto dne 18. 11. 2021 
 

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

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

