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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 4. schůze Rady obce Kněžmost 
konané dne 2. 3. 2022 

Čj.: OuKn 436/2022 
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: 15:40 – 16:20 hod. 
 
 

Usnesení č. 42/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 4. schůze rady obce 
v roce 2022 PhDr. Jaroslava Palaczuka.  
 

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

Usnesení č. 43/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 4. schůze rady obce v roce 2022. 
   

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

Usnesení č. 44/2022-4/RO: 

Rada obce schvaluje uzavření „Dohody o ukončení smlouvy o užití, implementaci a provozní 
podpoře informačního systému Fenix č. F-10-02221“ ze dne 30. 12. 2010, včetně jejích 
dodatků, mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností Asseco Solutions, a.s. (zhotovitel), 
IČO 649 49 541, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Praha 4.   
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 4. 3. 2022 

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

Usnesení č. 45/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
paní EHZ (povinný), nar. xxx, bytem xxx,  a paní SS (povinný), nar. xxx, bytem xxx, dále 
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (oprávněný), IČO 463 56 983, 
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,  a obcí Kněžmost (investor), předmětem které je 
zřízení práva služebnosti k vodovodnímu řadu HDPE d90 mm na služebném pozemku p.č. 50 
v k.ú. Suhrovice, vše v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu – pozemek p.č. 430/1, 
Suhrovice, Kněžmost“, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 1.000 Kč + DPH, a ukládá 
starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: do 16. 3. 2022 

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

Usnesení č. 46/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o zajištění povinností provozovatele solární 
elektrárny při nakládání s elektroodpadem (sml. Č. PROV_FVE_V19.2) mezi obcí 
(provozovatel solární elektrárny) a společností REMA PV Systém, a.s. (provozovatel 
kolektivního systému), IČO 291 27 009, se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč, 
předmětem které je zajistit financování předání ke zpracování, využití a odstranění 
elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou součástí solární elektrárny, číslo licence 
110705428, provozovna Na Františku 75 (dříve Na Františku 32), Kněžmost, výkon 0,019 
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MW (budova tělocvičny ZŠ), a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 17. 136 Kč + DPH, 
a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 16. 3. 2022 

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

Usnesení č. 47/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod pro 2 
objekty, a to pro RD č.p. 14 Suhrovice a pro rozestavěnou novostavbu RD na pozemku p.č. st. 
28 v k.ú. Suhrovice, vše za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
381/22. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 8. 3. 2021 

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

Usnesení č. 48/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 220/9 o výměře 903 m2 
v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu a doporučuje zastupitelstvu obce prodej neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 14. 3. 2022 

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

Usnesení č. 49/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodeje bytového domu čp. 23, ul. U Střediska, 
Kněžmost, tj. 6 bytových jednotek s příslušenstvím, včetně pozemku p. č. st. 521 o výměře 273 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, a dále pozemku p. č. 701/12 o výměře 336 m2, ostatní plocha, 
vše k.ú. Kněžmost do vlastnictví členů Bytového družstva Kněžmost, na základě uzavřené 
„Smlouvy o sdružení“ ze dne 24. 9. 2001, a souhlasí se zveřejněním tzv. adresného záměru. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 11. 3. 2022 

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

Usnesení č. 50/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout obecní pozemek p. č. 1074/2 o výměře 
25 m2 v k.ú. Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 14. 3. 2022 

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

Usnesení č. 51/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr pronajmout pozemku p. č. 54 v k.ú. Solec. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 21. 3. 2022 

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

Usnesení č. 52/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/N/2022 mezi obcí Kněžmost 
(pronajímatel) a panem MD (nájemce), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je 
pronájem umělé vodní nádrže na pozemku p. č. 31 o výměře 463 m2 v k.ú. Úhelnice, a to na 
dobu určitou od 3. 3. 2022 do 2. 3. 2023, za cenu ve výši  1 Kč/1 rok, a ukládá starostovi 
smlouvu, která je uvedena jako příloha č. 1 tohoto zápisu, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 21. 3. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 53/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navrženou trasou štafetového závodu „250 Český ráj“, který 
se bude konat v termínu 27. 5. – 28. 5. 2022, jehož pořadatelem je Outdoor sport Český ráj, 
z. s., Lidická 1478, Turnov, tak, jak je uvedeno v žádosti č. j. OuKn 1287/21, včetně příloh. 
Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 7. 3. 2022 

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

Usnesení č. 54/2022-4/RO: 

Rada obce Kněžmost rozhodnutí ve věci účetní závěrky za rok 2021 Základní školy 
a mateřské školy Kněžmost odkládá s tím, že účetní závěrka za rok 2021 bude radou 
projednána po předložení zprávy o kontrole hospodaření školy za rok 2021.  
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do10. 3. 2022 

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

Usnesení č. 55/2022-4/RO: 

Rada obce ukládá ředitelce školy předložit úplný přehled provedené (dokončené) 
inventarizace za rok 2021, včetně přehledu investičního majetku, spolu s předložením účetní 
závěrky za rok 2021 základní školy, tzn. po provedené kontrole hospodaření školy za rok 
2021, viz. usnesení rady č. 54/2022-4/RO. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 10. 3. 2022 

                                             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: 3. 3. 2022 

Za správnost: Ing. Radka Maděrová 

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 4. 3. 2022                                                                            Sejmuto dne 21. 3. 2022 

 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 

Zveřejnila: Ing. Radka Maděrová 


