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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 21. 4. 2022 
 

Č.j.: OuKn 792/22  
Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Mgr. Bc. Ladislav Kilián 

(dostavil se v čase 17:16 hod.); Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; 

Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima – zastupitelé;  

Omluveni:  Jan Hofmann; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, DiS. - zastupitelé; Ing. Radka 

Maděrová – tajemnice 

Čas zasedání: 17:00 - 18:10 hod.  

 

Usnesení č. 16/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  počtem hlasů pro 11 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 17/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 Ing. Miroslava Štěpánka 

a PhDr. Jaroslava Palaczuka, zapisovatelku Ing. Lenku Hybnerovou.    

 

počtem hlasů pro 9 – proti 0 – zdržel se 2      ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 18/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 2. zasedání v roce 2022: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

6. Účetní závěrka obce Kněžmost za rok 2021 

7. Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

8. Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost - 1. etapa rekonstrukce interiéru kostela 

sv. Fr. Serafinského v Kněžmostě 

9. Vyúčtování činností na lesním majetku obce Kněžmost za rok 2021 

10. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částmi k.ú. Kněžmost a k.ú. Násedlnice 

– změna katastrální hranice 

11. Návrhy na změnu ÚP 

a) projednání návrhu na pořízení změny ÚPK (Kněžmost) – navrhovatel Jana Šmídová 

b) projednání návrhu na pořízení změny ÚPK (Úhelnice) – navrhovatel Markéta 

Buchalová 

12. Převody nemovitostí 

a) prodej pozemku p. č. 1031/10 v k.ú. Kněžmost 

b) žádost o prodej pozemku p. č. 220/9 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu 

c) žádost o prodej pozemku p. č. 10/9 v k.ú. Koprník 

d) žádost o prodej pozemku p. č. 323 v k.ú. Malobratřice 

e) nabídka prodeje pozemků p. č. st. 290, p. č. 1122, 1127, 1182/16, vše v k.ú. Kněžmost 

13. Diskuze zastupitelů 

14. Diskuze občanů 

15. Závěr 

počtem hlasů pro 11 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 19/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022. 

Zodpovídá: D. Pěničková                                   

počtem hlasů pro 11 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 20/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku obce Kněžmost za rok 2021 tak, jak je 

uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Zodpovídá: D. Pěničková                                   

počtem hlasů pro 11 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

V čase 17:16 se dostavil zastupitel Mgr. Bc. Ladislav Kilián 

 

Usnesení č. 21/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti mezi obcí Kněžmost a Středočeským krajem zastoupeným Integrovanou dopravou 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 057 92 291 se sídlem Sokolovská 100/94, 

Karlín, Praha 8, předmětem které je vymezení podmínek spolupráce při zajišťování dopravní 

obslužnosti Kraje a dopravní obslužnosti Obce a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše 

uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová   

Termín: 6. 5. 2022                                  

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

 

Usnesení č. 22/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje změnu katastrální hranice dvou lokalit 

mezi katastrálním územím Kněžmost a katastrálním územím Koprník. V první lokalitě bude 

upravena hranice mezi původní parcelou p. č. 64, orná půda v k.ú. Koprník a p. č. 404/3, trvalý 

travní porost v k.ú. Kněžmost tak, aby hranice byla ztotožněna s hranicí navržené ostatní 

komunikace. Z k.ú. Koprník přejde do k.ú. Kněžmost část pozemku p. č. 64 o výměře 25 m2, 

orná půda a z k.ú. Kněžmost přejde do k.ú. Koprník část pozemku p. č. 404/3 o výměře 245 m2, 

trvalý travní porost. Ve druhé lokalitě bude ztotožněna katastrální hranice na rozhraní nově 

navržených parcel – druh pozemku vodní plocha a ostatní komunikace, tedy o změnu 

mezi původní parcelou p. č. 233/2, ostatní plocha v k.ú. Koprník a p. č. 1280, ostatní plocha 

v k.ú. Kněžmost. Z k.ú. Kněžmost přejde do k.ú. Koprník část pozemku o výměře 532 m2, 

ostatní plocha. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 6. 5. 2022 

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

 

 

Usnesení č. 23/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Kněžmost 

týkající se pozemku p. č. 1195/8 o výměře 10160 m2, p. č. 1195/9 o výměře 270 m2 a p. č. 1193 

o výměře 377 m2, vše v k.ú. Kněžmost, předložené navrhovatelem paní JŠ, nar. xxx, trvalý 

pobyt xxx. 

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 

Termín: 6. 5. 2022 

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

 

 

Usnesení č. 24/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Kněžmost 

týkající se pozemku p. č. 48/9 o výměře 2894 m2 a p. č. 48/12 o výměře 235 m2, vše k.ú. 
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Úhelnice, předložené navrhovatelem paní MB, nar. xxx, trvalý pobyt xxx, v zastoupení 

na základě plné moci JB, nar. xxx, trvalý pobyt xxx. 

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 

Termín: 6. 5. 2022                                  

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

 

Usnesení č. 25/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 220/9 o výměře 903 

m2, ostatní plocha, v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   

Termín: 13. 5. 2022                                  

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

 

Usnesení č. 26/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 10/9 o výměře 595 

m2, ostatní plocha, v k.ú. Koprník. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   

Termín: 13. 5. 2022                                  

počtem hlasů pro 10 – proti 0 – zdržel se 2      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 27/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 323 o výměře 4377 

m2, trvalý travní porost, v k.ú. Malobratřice. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   

Termín: 13. 5. 2022                                  

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

 

Usnesení č. 28/2022-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje nákup spoluvlastnického podílu id. ¼ pozemků p. č. 

st. 290 o výměře 9 m2, zastavěná plocha, p. č. 1122 o výměře 906 m2, trvalý travní porost, p. č. 

1127 o výměře 165 m2, trvalý travní porost a p. č. 1182/16 o výměře 20887 m2, orná půda, vše 

k.ú. Kněžmost, do majetku obce. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová   

Termín: 13. 5. 2022                                  

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

 

 

            ………….…………..……….. 

                      Ing. Karel Hlávka v.r.   

                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 

 .....................................................                                             ..................................................... 

   Ing. Miroslav Štěpánek v.r.                                                       PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

                zastupitel                                                                                          zastupitel 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 25. 4. 2022 

Zapsala: Ing. Lenka Hybnerová 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 27. 4. 2022                                                                                  Sejmuto dne 13. 5. 2022   
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 
Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/

