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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 2. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 26. 1. 2022 

 
Čj.: OuKn 169/22  

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

Omluveni: Ing. Libor Nikodem, Ing. Adam Pospíšil, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 3 

Čas schůze: 15:30 - 16:25 hod. 

 

Usnesení č. 12/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 2. schůze rady obce 

v roce 2022 pana Miloslava Kobrleho.  

 

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

 

Usnesení č. 13/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 2. schůze rady obce v roce 2022. 

   

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

 

Usnesení č. 14/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby – novostavby rodinného domu 

na pozemku p. č. 35/5 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 107/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 12. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 15/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby Kněžmost, Býčina, p. č. 460/1, IP-12-

6021216, za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 108/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 12. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 16/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 63/22 ze dne 12. 1. 2022 a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do seznamu zájemců o byt v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 12. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 17/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 147/22 ze dne 24. 1. 2022 a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do seznamu zájemců o byt v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 24. 2. 2022 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 18/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 509/2, 

ostatní plocha v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 19/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat obecní pozemky p. č. 397 o výměře 6088 

m2, vodní plocha, p. č. 402/6 o výměře 3262 m2, vodní plocha, p. č. 402/8 o výměře 5048 m2, 

vodní plocha, p. č. 402/16 o výměře 38 m2, vodní plocha, p. č. 402/17 o výměře 53 m2, vodní 

plocha, p. č. 403/5 o výměře 91 m2, vodní plocha, p. č. 403/6 o výměře 68 m2, vodní plocha, p. 

č. 403/7 o výměře 15 m2, vodní plocha, p. č. 403/8 o výměře 60 m2, vodní plocha, p. č. 407/8 

o výměře 8775 m2, vodní plocha, p. č. 407/11 o výměře 6783 m2, p. č. 407/16 o výměře 7 m2, 

vodní plocha, p. č. 1022/3 o výměře 1060 m2, ostatní plocha, p. č. 392/2 o výměře 397 m2, 

vodní plocha, vše k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 20/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 1/24/2020/DPS mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a paní Lenkou Bartáškovou 

(nájemce), IČO 028 44 303, se sídlem Lítkovice 15, Kněžmost, předmětem které je zajištění 

odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděných složek - plast, papír 

pronajímatelem, a to od 1. 2. 2022. Poplatek za tuto službu je stanoven ve výši 600 Kč/1 rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 21/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 2/24/2020/DPS mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a paní Danou Jirsákovou 

(nájemce), IČO 057 40 754, se sídlem Nádražní 160, Kněžmost, předmětem které je zajištění 

odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděných složek - plast, papír 

pronajímatelem, a to od 1. 2. 2022. Poplatek za tuto službu je stanoven ve výši 600 Kč/1 rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 2. 2022 

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

 

Usnesení č. 22/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 1/24/2016/DPS mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a paní Lenkou Wiedemanovou 

(nájemce), IČO 638 13 611, se sídlem Jaselská 1254, Mnichovo Hradiště, předmětem které je 

zajištění odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděných složek - plast, papír 

pronajímatelem, a to od 1. 2. 2022. Poplatek za tuto službu je stanoven ve výši 600 Kč/1 rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 2. 2022 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 23/2022-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku čj. OuKn 170/22 ze dne 26. 1. 2022 

na vymalování společných prostor v budově DPS Kněžmost od pana Luboše Halbicha, IČO 

158 53 829, Býčina 14, Kněžmost za cenu v max. výši 45 000 Kč. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 2. 2022 

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

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 27. 1. 2022 

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 28. 1. 2022                                                                            Sejmuto dne 14. 2. 2022 
 

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

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

