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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 21. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 1. 12. 2021 
Čj.: OuKn 2467/21 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Libor Nikodem 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 - 17:30 hod. 

 

Usnesení č. 245/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 21. schůze rady obce 

v roce 2021 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 246/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 21. schůze rady obce v roce 2021.   

 

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

 

Usnesení č. 247/2021-21/RO: 

Rada obce schvaluje Volební řád školské rady při Základní škole a mateřské škole Kněžmost 

tak, jak byl předložen pod čj. OuKn 2496/21. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 248/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní vrtané studny na pozemku p.č. 

265/7 pro rekreační objekt č. ev. 136 Čížovka na pozemku p.č. st. 103, vše v k.ú. 

Malobratřice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2370/21. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 17. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 249/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem vybudovat zpevněnou účelovou komunikaci 

na pozemku p.č. 782 v k.ú. Úhelnice na náklady obce s odkazem na vyjádření č.j. OuKn 

2395/21, a žádosti čj. OuKn 2193/21 nevyhovuje. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 17. 12. 2021 

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

Usnesení č. 250/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr obce pronajmout obecní pozemek p. č. 31 o výměře 

463 m2, vodní plocha v k.ú. Úhelnice.   

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 1 2022 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 251/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující dodatky ke smlouvám na pronájem bytů v č. p. 24 

Kněžmost, ul. U Střediska, předmětem kterých je zvýšení nájmu o 10 % od 1. 1. 2022: 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1/24/2020/byt/DPS (V. D) 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2/24/2018/byt/DPS (L. Š)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3/24/2016/byt/DPS (L. M)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4/24/2021/byt/DPS (S)  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5/24/2004/byt/DPS (M. S)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6/24/2020/byt/DPS (V. V)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7/24/2003/byt/DPS (M. H)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8/24/2021/byt/DPS (M)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9/24/2004/byt/DPS (M. P)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 10/24/2021/byt/DPS (J. P). 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 252/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující dodatky ke smlouvám na pronájem nebytových 

prostor v č. p. 24 Kněžmost, ul. U Střediska, předmětem kterých je zvýšení nájmu o 10 % 

od 1. 1. 2022: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 1/24/2020/DPS (L. Bartášková) 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 2/24/2020/DPS (D. Jirsáková)  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 1/24/2016/DPS (L. Wiedemanová) 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 253/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost 2020, která byla 

poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 10. 9. 2018 mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel) a MŠ Klubíčko Boseň (příjemce) s tím, že poskytnutá dotace pro školní rok 

2020/2021 byla využita v souladu s dotačním titulem. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 254/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku čj. OuKn2215/21 ze dne 27. 10. 2021 

na rozšíření webové aplikace Geoportál o modul územního plánu: SW modul pro ÚPD 

a modul DATA pro ÚPD za cenu 34.255,10 Kč vč. DPH od společnosti Geo Data, s.r.o., IČO 

252 39 970, Svatopluka Čecha 1001, Sokolov, a ukládá odpovědnému pracovníkovi vystavit 

objednávku. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 255/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nákup stolů a židlí do zasedací místnosti obce ve výši max. 

do 120.000 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 256/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje žadateli příspěvkové organizaci Domov Modrý kámen, IČO 

008 74 663, poskytovatel sociálních služeb bezpečí, se sídlem Nerudova 1470, Mnichovo 

Hradiště, požádat o dotaci na pořízení nábytku a zdravotního vybavení pro klienty v příštím 

roce.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 257/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis čj. OuKn 2382/21 ze dne 1. 11. 2021 

z veřejnosprávní kontroly za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 organizace Základní škola 

a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, zpracovaný společností ATLAS AUDIT 

s.r.o., IČO 256 52 320, K Bílému vrchu 1717, Čelákovice, a ukládá ředitelce školy zajistit 

v přiměřených lhůtách nápravu zjištěných závad a nedostatků dle závěrů a doporučení 

auditora tak, jak je uvedeno v citované zprávě, a dále zřizovatel požaduje od 1. 1. 2022 

oddělit personálně účetní činnost od ostatních administrativních a organizačních prací tak, 

aby účetní činnosti zajišťovala výhradně osoba s odborným ekonomickým vzděláním. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 258/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ceník čj. OuKn 2314/21 svozu komunálního a tříděného 

odpadu společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., přijatý dne 11. 11. 2021, platný 

od 1. 1. 2022. 

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: 20. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 259/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav za odvedenou práci ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 

dle předloženého návrhu čj. OuKn 2426/21. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

Usnesení č. 260/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s vyřazením majetku z inventáře dle návrhu čj. OuKn 2427/21. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

Usnesení č. 261/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost jmenuje pro volební období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 tyto zástupce 

zřizovatele do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Kněžmost, jmenovitě: 

Ladislav Bartoň, Stanislava Drdolová, Michaela Kastnerová 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 12. 2021 

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

Usnesení č. 262/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s nákupem nábytku do budovy mateřské školy z rezervního 

fondu základní školy ve výši 197.500 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 263/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finanční odměny ve výši 10.000 Kč panu JK za 

odvedenou práci v sezóně 2021 při provozu veřejného koupaliště obce. Odměna bude 

vyplacena se mzdou za měsíc listopad, ve výplatním termínu obce. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová, D. Pěničková 

Termín: 15. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 264/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující ceník vstupného na veřejné koupaliště 

v Kněžmostě: vstupné snížené 40 Kč, vstupné standardní 60 Kč, permanentka snížená 400 

Kč, permanentka standardní 550 Kč. 

Zodpovídá: S. Hemzalová, D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 265/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Jednotce 

sboru dobrovolných hasičů Kněžmost, JPO 3, a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 

obcí Kněžmost (dárce) a JSDH obce Kněžmost, JPO 3 (obdarovaný), za činnost jednotky 

v roce 2021. 

Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 

Termín: 20. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 266/2021-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 9. zasedání zastupitelstva obce dne 

16. 12. 2021: 

 - Rozpočtové opatření č. 11/2021 

 - Rozpočet obce Kněžmost na rok 2022 

 - Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

 - Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu základní školy 

 - Žádost o stanovení nulové odměny zastupitele (J. Hofmann) 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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: 6. 12. 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 6. 12. 2021                                                                        Sejmuto dne 22. 12. 2021 
 

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

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

