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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 
Souhrn usnesení z 5. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 16. 3. 2022 
 

Čj.: OuKn 550/2022  
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: 15:30 – 16:30 hod. 

 
 

Usnesení č. 56/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 5. schůze rady obce 
v roce 2022 pana Miloslava Kobrleho.  
 

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

Usnesení č. 57/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 5. schůze rady obce v roce 2022. 
   

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

Usnesení č. 58/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 
Zodpovídá: D. Pěničková 

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

Usnesení č. 59/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho 
provozování mezi obcí Kněžmost (smluvní partner) a společností Zásilkovna s.r.o. 
(provozovatel), IČO 284 08 306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9, za účelem 
umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek 
a poskytování dalších služeb (dále jen „Z-BOX“), který bude umístěn na části obecního 
pozemku p. č. 1001/11 o výměře 2,1 m2, ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou od 1. 4. 2022 za dohodnutou cenu ve výši 1000 Kč/1 rok. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 31. 3. 2022 

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

Usnesení č. 60/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/NNB/2017, 
o nájmu nebytového prostoru, mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a panem Tomášem 
Kestnerem (nájemce), IČO 710 37 845, Srbsko 13, kterým se pro rok 2022 mění období 
nájmu, nově to od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022, přičemž ostatní ustanovení výše uvedené nájemní 
smlouvy zůstávají beze změny, a ukládá starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno uzavřít.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 30. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 61/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu bývalé 
hasičské zbrojnice na pozemku p. č. st. 108 v k.ú. Srbsko.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 31. 3. 2022 

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

Usnesení č. 62/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s nákupem spoluvlastnického podílu id. ¼ pozemků p. č. st. 
290, p. č. 1122, p. č. 1127, p. č. 1182/16, vše k.ú. Kněžmost, do majetku obce a doporučuje 
zastupitelstvu obce nákup pozemků dle nabídky čj. OuKn 552/22 neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L Hybnerová  

Termín: nejbližší zasedání ZO 

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

Usnesení č. 63/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 10/9 o výměře 596 m2, 
ostatní plocha, v k.ú. Koprník, a doporučuje zastupitelstvu obce prodej neschválit.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 7. 4. 2022  

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

Usnesení č. 64/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 8.000 Kč 
z rozpočtu obce Kněžmost spolku Jezdecký oddíl Kněžmost, z. s., IČO 468 82 225, Žantov 
17, 294 02 Kněžmost, na akci „Den koní“ pořádanou jmenovaným spolkem a dále 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 
(poskytovatel dotace) a Jezdeckým oddílem Kněžmost, z.s., (příjemce dotace), jak je shora 
uvedeno. 
Zodpovídá: P. Plívová  

Termín: do 6. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 2      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 65/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru Dobrovolnému svazku obcí 
(DSO) Mikroregion Český ráj, IČO 691 55 950, se sídlem Vyskeř 88, z rozpočtu obce 
Kněžmost ve výši 8.000 Kč na zajištění provozu (propagace, koordinace, ztráta z provozu) 
letních turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2022 a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy mezi DSO (příjemce) a obcí Kněžmost (dárce), za podmínek, jak je shora 
uvedeno.   
Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: do 25. 3. 2022 

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

Usnesení č. 66/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti 
Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ 26547953 
pro potřeby financování programů organizace a žádosti čj. OuKn 460/22 nevyhovuje. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 2. 4. 2022 

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

Usnesení č. 67/2022-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí finančního daru ve výši 15.000 Kč od společnosti 
AgroVation Kněžmost k.s., IČO 243 13 246, se sídlem Nádražní 114, 294 02 Kněžmost,  
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za účelem podpory projektu „Teens“ realizovaného KVCK Kněžmost a souhlasí s uzavřením 
darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) a AgroVation Kněžmost k.s. (dárce), jak 
je shora uvedeno.  
Zodpovídá: KVCK Kněžmost, S. Drdolová 

Termín: do 30. 4. 2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….                                                     ………………………………. 
      Ing. Karel Hlávka v. r.                      Miloslav Kobrle v. r. 
           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 21. 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 21. 3. 2022                                                                            Sejmuto dne 6. 4. 2022 
 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 
Zveřejnila: Ing. Radka Maděrová 


