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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 22. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 20. 12. 2021 
Čj.: OuKn 2603/21 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk – členové rady; Ing. Radka 

Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Libor Nikodem, Ing. Adam Pospíšil 

Počet přítomných členů rady: 3 

Čas schůze: 16:00 - 16:45 hod. 

Usnesení č. 267/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 22. schůze rady obce 

v roce 2021 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

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

 

Usnesení č. 268/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 22. schůze rady obce v roce 2021.   

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

 

Usnesení č. 269/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 270/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby skladového přístřešku ve výrobním 

areálu společnosti Kautex Textron Bohemia s.r.o., Bakovská 36, Kněžmost, na pozemku p. č. 

341/1 a p. č. st. 492, oba v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 2561/21  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 271/2021-22/RO: 

Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Kněžmost (příkazce) a Mgr. Jiřím 

Hořákem (příkazník), IČO 145 20 397, J. Glazarové 559, Sobotka, předmětem které je 

poskytování služeb v oblasti BOZP a PO za cenu 22.000 Kč/1 rok + další související činnosti 

vykonávané dle potřeby na základě objednávky. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 272/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 1/SP/2021 mezi obcí Kněžmost 

(propachtovatel) a panem SP (pachtýř), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je pacht 

pozemku p. č. 339/8 o výměře 517 m2, zahrada, v k.ú. Kněžmost, a to od 1. 1. 2022 na dobu 

neurčitou, za cenu 10 Kč/ 1 m2/1 rok.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 273/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout obecní pozemek p. č. 54 o výměře 575 

m2, vodní plocha, v k.ú. Solec.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 274/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 1031/10 o výměře 380 m2, 

ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 275/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 1074/2 o výměře 25 m2, 

vodní plocha v k.ú. Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

 

Usnesení č. 276/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemky p. č. 73/2 o výměře 442 m2, 

ostatní plocha, a p. č. 92/21 o výměře 232 m2, orná půda, v k.ú. Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

Usnesení č. 277/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost na základě výběrového řízení na pronájem bytu nevybrala žádnou 

nabídku a rozhodla výběrové řízení zrušit.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

Usnesení č. 278/2021-22/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s vyúčtováním dotace z rozpočtu obce Kněžmost 2021 

poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 31. 5. 2021 mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel) a obcí Dětenice (příjemce) na provoz letního vlaku v roce 2021 s tím, že 

poskytnutá dotace byla využita v souladu s dotačním titulem.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2021 

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

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 21. 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 21. 12. 2021                                                                            Sejmuto dne 6. 1. 2022 
 

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

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

