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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 7. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 27. 4. 2022 

 
Čj.: OuKn 840/2022 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, PhDr. J. Palaczuk, Ing. Adam 

Pospíšil – členové rady;  

Omluven: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5 

Čas schůze: 15:30 – 16:45 hod. 

 

 

Usnesení č. 79/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 7. schůze rady obce 

v roce 2022 PhDr. Jaroslava Palaczuka.  

 

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

 

Usnesení č. 80/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 7. schůze rady obce v roce 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 81/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje zhotovitele a dodavatele projekčních prací a inženýrské 

činnosti na akci „Místní komunikace, Vilová ulice, Kněžmost – Přechodové místo“ dle cenové 

nabídky č.j. OuKn 747/22 ze dne 12. 4. 2022 společnosti FRAPEX Liberec s.r.o., IČO 097 14 

529, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec V – Kristiánov, za cenu ve výši 64.000 Kč (dodavatel 

není plátce DPH) a ukládá zodpovědné osobě vystavit objednávku na provedení prací, jak je 

výše uvedeno. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 12. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 82/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje na základě provedeného výběrového řízení ze dne 7. 2. 2022 

zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rozšíření sítě veřejného vodovodu na území 

obce Kněžmost, místní část Soleček, Solec a Chlumín a připojení místní části Malobratřice“ 

společnost WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod, IČO 069 69 658, Bořivojova 

878/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí 

Kněžmost (objednatel) a jmenované společností WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný 

závod (zhotovitel), na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

k shora uvedené akci za nabídkovou cenu ve výši 687.600 Kč (bez DPH), tj. 831.996 Kč (vč. 

DPH) a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 6. 5. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 83/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje zhotovitele a dodavatele stavebních prací společnost ZIKUDA 

– vodohospodářské stavby s.r.o., IČO 287 76 976, Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, 

na provedení opravy povrchu místní komunikace“ na pozemku č. 430/1 a č. 468 v k.ú. 

Suhrovice dle cenové nabídky ze dne 12. 4. 2022 za cenu ve výši 135.696,20 Kč bez DPH (tj. 

164.192,40 Kč s DPH) a ukládá zodpovědné osobě vystavit objednávku na provedení prací, 

jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: 12. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 84/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby rodinného domu na pozemku 

p.č. 460/1 v k.ú. Kněžmost, místní část Býčina, a to za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 775/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 10. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 85/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby – stavebních úprav (přístavby) RD 

Kněžmost, čp. 21, na pozemcích parc.č. st. 32 a parc.č. 259 a 260 v k.ú. Suhrovice, obec 

Kněžmost, místní část Drhleny, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 

OuKn 808/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 10. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 86/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 701/3 o výměře 

cca 155 m2, ostatní plocha (parkoviště u bytového domu), v k.ú. Kněžmost a doporučuje 

zastupitelstvu obce prodej pozemku neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: nejbližší zasedání ZO 

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

 

Usnesení č. 87/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 1010/3 

o výměře cca 20 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost a doporučuje zastupitelstvu obce prodej 

pozemku neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: nejbližší zasedání ZO 

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

 

Usnesení č. 88/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s bezúplatným poskytnutím 5 prm palivového vytěženého 

dřeva ze skládky na Býčině na postavení hranice na akci „Čarodějnice 2022“ pořádanou 

spolkem SDH Kněžmost, Nádražní 238, 294 02 Kněžmost. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 29. 4. 2022 

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

 

Usnesení č. 89/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje výši úhrad za údržbu travnatých pozemků obce Kněžmost 

prováděných na základě dohody o provedení práce takto: 
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- veřejná plocha nad 50 m2: max. 5 sečí za rok 

- veřejná plocha s herními prvky či dětská hřiště: max. 10 sečí za rok 

- vlastní sekačka + PHM + práce za 2,30 Kč za 1 m2 udržované plochy 

- obecní sekačka + PHM + práce za 1,50 Kč za 1 m2 udržované plochy. 

Vyplacení mzdy bude prováděno na základě odevzdaného výkazu práce podepsaného 

předsedou OV (u místních částí), schváleného starostou nebo místostarostou. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 15. 5. 2022 

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

Usnesení č. 90/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis čj. OuKn 812/22 ze dne 6. 4. 2022 z provedené 

veřejnosprávní kontroly Základní školy a mateřské školy Kněžmost za období od 1. 10. 2021 

do 31. 12. 2021, zpracovaný společností ATLAS AUDIT s.r.o., IČO 256 52 320, K Bílému 

vrchu 1717, Čelákovice, a ukládá ředitelce školy zajistit v přiměřených lhůtách nápravu 

zjištěných závad a nedostatků dle závěrů a doporučení auditora tak, jak je uvedeno 

v citovaném zápise. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 3. 5. 2022 

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

Usnesení č. 91/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje vytvoření 4. oddělení školní družiny a zároveň schvaluje 

navýšení kapacity školní družiny na 100 účastníků. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 3. 5. 2022 

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

Usnesení č. 92/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků určených na neinvestiční 

výdaje školy k vyplácení odměny plynoucí z dohody o provedení práce, uzavřené za účelem 

vzdělávání pedagogů základní školy v základech ukrajinštiny, a to za období 04/2022 – 

06/2022 až do výše 5.000 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 3. 5. 2022 

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

Usnesení č. 93/2022-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje pro školní rok 2022/2023 navýšení počtu dětí ve třídách 

mateřské školy (Základní škola a mateřská škola Kněžmost)  na 28 (maximální počet dětí 

v jedné třídě). 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 3. 5. 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: 2. 5. 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 2. 5. 2022                                                                            Sejmuto dne  18. 5. 2022 

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

http://www.knezmost.cz/

