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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  
konaného dne 17.2.2022 

Č.j.: OuKn 343/22 
Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Mgr. Bc. Ladislav Kilián; 

Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav 
Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, DiS; Tomáš Zima – zastupitelé; Ing. 
Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Jan Hofmann; Ing. Miroslav Štěpánek 
Počet přítomných zastupitelů: 13 
Čas zasedání: 17:00 – 18:45 hod.  

 
Usnesení č. 1/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 
programu zvlášť.   

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 2/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 pana Jiřího Bergmana a Mgr. 
Jiřího Lehečku, zapisovatelku Ing. Lenku Hybnerovou.    

 
počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 3/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 1. zasedání v roce 2022: 
1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 12/2021 
5. Úprava rozpočtu č. 1/2022 
6. Rozpočtové opatření č. 1/2022 
7. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu člena zastupitelstva 
8. Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2022 
9. Žádost o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí Březina 
10. Převody nemovitostí 

a) prodej pozemků p. č. 521/4, p. č. 521/5, p. č. 521/6, p. č. 521/8 a p. č. 140/6 v k.ú. Solec 
b) prodej pozemků p. č. 73/2 a p. č. 92/21 v k.ú. Kněžmost 
c) prodej pozemku p. č. 1060/2 v k.ú. Kněžmost a nákup pozemku p. č. 423/2 v k.ú. 

Suhrovice 
d) bezúplatné nabytí pozemků p. č. 67/3, p. č. 67/4, p. č. 68/2 a p. č. 493 v k.ú. 

Malobratřice 
e) žádost o prodej části pozemku p. č. 509/2 v k.ú. Lítkovice 
f) žádost o prodej části pozemku p. č. 1046 v k.ú. Kněžmost 
g) žádost o prodej pozemku p. č. 1074/2 v k.ú. kněžmost 

11. Zpráva o činnosti finančního výboru 
12. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
13. Termíny zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 
14. Diskuze zastupitelů 
15. Diskuze občanů 
16. Závěr 

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 4/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 
Zodpovídá: D. Pěničková                                   

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 5/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 
obcí Kněžmost a neuvolněným zastupitelem/zastupitelkou: 
Ladislavem Bartoněm, druh práce: sekání trávy na pozemcích obce v období 05 – 11/2022; 
Hanou Bejrovou, druh práce: kronikářka, organizování kulturně společenských a vzdělávacích 
akcí pořádaných obcí nebo ve spolupráci obce, v období 02 – 12/2022; 
Tomášem Zimou, druh práce: velitel zásahové JSDH obce Kněžmost, v období 02 – 12/2022;  
a to v rozsahu maximálně 300 hodin/1 rok (DoPP) u všech výše jmenovaných.  
Pracovně právní vztah vzniká dnem uzavření dohody o provedení práce, případně dohody 
o pracovní činnosti. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová   
Termín: 5.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 6/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost na základě vyhlášeného programu „Podpora činností místních 
spolků obcí Kněžmost 2022“ souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 500.000 Kč spolku TJ Sokol 
Kněžmost, IČO 624 52 142, Hradišťská 181, Kněžmost, a dále schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora 
uvedeným spolkem (příjemce), jak je výše uvedeno. 
Zodpovídá: P. Plívová   
Termín: 31.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 7/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje uzavření dohody mezi obcí Kněžmost a obcí 
Březina, IČO 005 09 329, se sídlem Březina č.p. 82, 294 11 Loukov, o vytvoření společného 
školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, 
Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČO 710 08 446, se sídlem Kněžmost, Na Františku 75. 
Zodpovídá: S. Drdolová   
Termín: 5.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 8/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1/P/2022 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající i kupující), a manželi paní MS (kupující i prodávající), nar. xxx 
a panem VS (kupující i prodávající), nar. xxx, oba trvale bytem xxx, a manželi IH (kupující), 
nar. xxx, a panem RH (kupující), nar. xxx, oba trvale bytem xxx, předmětem které je prodej 
pozemků p. č. 521/4 o výměře 639 m2, ostatní plocha, a p. č. 521/5 o výměře 362 m2, ostatní 
plocha, do majetku manželů MS a VS, dále prodej pozemků p. č. 140/6 o výměře 59 m2, ostatní 
plocha, p. č. 521/6 o výměře 360 m2, ostatní plocha, a p. č. 521/8 o výměře 16 m2, ostatní plocha, 
do majetku manželů IH a RH, a dále prodej pozemků p. č. 140/10 o výměře 168 m2, ostatní 
plocha, a p. č. 140/11 o výměře 359 m2, ostatní plocha, do majetku obce Kněžmost, vše k.ú. 
Solec. Všechny výše uvedené pozemky jsou nově oddělené geometrickým plánem č. 172-
41/2021. Dohodnutá kupní cena za předmětné pozemky byla stanovena ve výši 20 Kč/1 m2 

pozemku. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 9/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/P/2022 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající) a manželi MV (kupující), nar. xxx a AV (kupující), nar. xxx, oba trvalý 
pobyt xxx, předmětem které je prodej pozemků p. č. 73/2 o výměře 442 m2, ostatní plocha, a p. 
č. 92/21 o výměře 232 m2, orná půda, oba k.ú. Kněžmost, za cenu 373 Kč/1 m2 a ukládá 
starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 10/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3/P/2022 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající i kupující) a paní VK (kupující), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, a paní VS 
(prodávající), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem které je prodej pozemku p. č. 1060/2 
o výměře 285 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost, do vlastnictví paní VK a prodej pozemku p. 
č. 423/2 o výměře 404 m2, ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice do vlastnictví obce. Dohodnutá kupní 
cena za předmětné pozemky byla stanovena ve výši 100 Kč/1 m2. Zastupitelstvo obce ukládá 
starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 11/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
a staveb č. 1/D/2022 mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) a paní AŠ (investorka a dárkyně), nar. 
xxx, trvalý pobyt xxx, a LB (dárkyně), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem které je 
bezúplatný převod stavby komunikace, včetně pozemků č. 68/2 o výměře 28 m2, trvalý travní 
porost, p. č. 67/4 o výměře 6 m2, zahrada, p. č. 493 o výměře 14 m2, ostatní plocha, a p. č. 67/3 o 
výměře 26 m2, zahrada, vše v k.ú. Malobratřice. Dále je předmětem bezúplatného převodu 
liniová stavba veřejného osvětlení nacházející se na pozemcích p. č. 449/1, 457/2 a 472 v k. ú. 
Malobratřice. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 12/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 509/2, ostatní 
plocha, v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 13/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 1046 o výměře 
cca 33 m2, ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 14/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1074/2 o výměře 25 
m2, vodní plocha, v k.ú. Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   
Termín: 12.3.2022                                  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 15/2022-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 
2022: 21. dubna, 23. června, 8. září, 20. října. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová   

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 
 
 
 

            ………….…………..……….. 
                      Ing. Karel Hlávka v. r.    
                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 
 

 .....................................................                                             ..................................................... 
             Jiří Bergman  v. r.                                                                        Mgr. Jiří Lehečka v. r. 
                zastupitel                                                                                          zastupitel 
 
 
 
Zápis, včetně souhrnu usnesení, vyhotoven dne: 21. 2. 2022 
Zapsala: Ing. Lenka Hybnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 
Vyvěšeno dne 21. 2. 2022                                                                                  Sejmuto dne 9. 3. 2022   
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 
Zveřejnila: Ing. Radka Maděrová  


