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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 6. schůze Rady obce Kněžmost 
konané dne 6. 4. 2022 

Čj.: OuKn 692/2022 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, Ing. Adam Pospíšil – členové 

rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Omluven: PhDr. J. Palaczuk 
Počet přítomných členů rady: 4 
Čas schůze: 15:30 – 16:15 hod. 
 
 

Usnesení č. 68/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 6. schůze rady obce 
v roce 2022 Ing. Libor Nikodema.  
 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 69/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 6. schůze rady obce v roce 2022. 
   

 počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 70/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování servisních služeb 
č. 014/22/PW mezi obcí Kněžmost (zákazník) a společností Čerpadla Vrchlabí s.r.o., IČO 
260 11 727, se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí, na servisní prohlídky 
přečerpávacích kanalizačních zařízení pro obecní objekty – budovy DPS, ZŠ a MŠ. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 71/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného 
odběru“ mezi obcí Kněžmost a společností REMA Systém, a.s., IČO 645 10 263, se sídlem 
Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, předmětem které je zřízení místa zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení, odpadních baterií nebo akumulátorů a dalších výrobků 
s ukončenou životností uvedených ve smlouvě, a to ve Sběrném místě obce Kněžmost, 
přičemž společnost REMA Systém, a. s., zajistí bezplatný odvoz zpětně odebraných výrobků 
s ukončenou životností, vše za podmínek uvedených ve smlouvě, a ukládá starostovi smlouvu, 
jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 72/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby rodinného domu na pozemku 
p.č. 74/26 v k.ú. Malobratřice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
593/22. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 12. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 73/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat obecní pozemek p. č. 323 o výměře 4377 
m2, trvalý travní porost, v k.ú. Malobratřice a doporučuje zastupitelstvu obce prodej 
neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 74/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku mezi obcí 
Kněžmost (pronajímatel) a manželi MP (nájemce), nar. xxx, a PP (nájemce), nar.xxx, oba 
trvale bytem xxx, předmětem které je pronájem pozemku p. č. 1074/2 o výměře 25 m2 v k.ú. 
Kněžmost, a to od 1. 5. 2022 na dobu neurčitou, za cenu ve výši 100 Kč/1 rok. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 30. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 75/2022-6/RO: 

Rada obce schvaluje cenovou nabídku ze dne 30. 3. 2022 firmy Zbyněk Pokorný – 
Kovovýroba, IČO 409 20 682, Býčina 20, na výrobu a dodávku ocelové podesty s OSB deskou 
(do skladovacího prostoru KVCK) za cenu 9.900 Kč, bez DPH a ukládá odpovědnému 
pracovníkovi zajistit vystavení objednávky. 
Zodpovídá: L. Charvátová 

Termín: do 15. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 76/2022-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 25.000 Kč 
z rozpočtu obce Kněžmost 2022 spolku Spolek přátel kultury Kněžmost, IČO 058 43 197, 
Branžežská 126, 294 02 Kněžmost, na akci „Představení nových kněžmostských zvonů“ 
pořádanou jmenovaným spolkem a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel dotace) a Spolkem přátel kultury 
Kněžmost (příjemce dotace), jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 15. 4. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 77/2022-6/RO: 

Rada obce schvaluje provedení posouzení procesů fungování školní jídelny při ZŠaMŠ 
Kněžmost, včetně procesů řízení ŠJ, nezávislým odborníkem.  
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 04/2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 78/2022-6/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 2. zasedání ZO, které se uskuteční 21. 4. 2022:  
- rozpočtové opatření č. 2/2022 
- smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (IDSK) 
- komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částmi k.ú. Kněžmost a k.ú. Násedlnice – 
změna katastrální hranice 
- návrhy na změnu ÚP 
- převody nemovitostí: 

a) prodej pozemku p. č. 1031/10 v k.ú. Kněžmost 
b) prodej bytového domu čp. 23 ul. U Střediska, Kněžmost, včetně pozemku p. č. st.  

521 a dále pozemku p. č. 701/12, vše k.ú. Kněžmost 
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c) žádost o prodej pozemku p. č. 220/9 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu 
d) žádost o prodej pozemku p. č. 10/9 v k.ú. Koprník 
e) nabídka prodeje pozemků p. č. st. 290, p. č. 1122, 1127, 1182/16, vše v k.ú. 
Kněžmost 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                    Ing. Libor Nikodem v. r. 
           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7. 4. 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 8. 4. 2022                                                                            Sejmuto dne 23. 4. 2022 
 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 
Zveřejnila: Ing. Radka Maděrová 


