
Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                  ÚD 

Skartační znak: A 10 

 - 1 - 

   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 8. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 11. 5. 2022 

 
Čj.: OuKn 955/2022 

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

Pospíšil – členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5 

Čas schůze: 15:30 – 16:25 hod. 

 

 

Usnesení č. 94/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 8. schůze rady obce 

v roce 2022 Miloslava Kobrleho.  

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

 

Usnesení č. 95/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 8. schůze rady obce v roce 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 96/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR“ mezi 

obcí Kněžmost (objednatel) a společností RS Semily s.r.o., IČO 27463753, se sídlem Tyršova 

457, 513 01 Semily, předmětem které je výkon veškerých činností pověřence pro ochranu 

osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů za dohodnutou odměnu 

ve výši 500 Kč/1 měsíc, s účinností od 1. 6. 2022 na dvouleté období. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová  

Termín: do 31. 5. 2022 

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

 

Usnesení č.97/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti obce o poskytnutí příspěvku z grantového 

programu Nadačního fondu ŠKODA AUTO v roce 2022 na následující projekty: vybavení 

společenské místnosti v objektu hasičské zbrojnice čp. 238 Kněžmost, workoutové hřiště 

na pozemku č. 1101/5 v k.ú. Kněžmost a realizaci projektu volnočasové zahrady u základní 

školy v obci Kněžmost. 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: do 31. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 98/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Býčina – DTS MB_1084 + NN směr 

P9“, číslo stavby IE-12-6011062 (stavební úpravy stávající zděné TS - kompletní výměna 

technologie VN i NN a dále výměna stávajícího venkovního vedení NN – 0,4 kV a VN – 22 

kV), za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 908/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: do 27. 5. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 99/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro plánovanou novostavbu RD na pozemku p.č. 1146 v k.ú. Kněžmost, místní část Žantov, 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 906/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 27. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 100/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 161/22 v k.ú. 

Suhrovice a doporučuje zastupitelstvu obce prodej neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 20. 5. 2022 

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

 

Usnesení č. 101/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující ceník vstupného na veřejné koupaliště 

v Kněžmostě: děti do 3 let (včetně) zdarma; děti 4-6 let 30 Kč; děti 7-15 let, studenti SŠ a VŠ, 

důchodci, ZTP a ZTP/P, 50 Kč; osoby od 16 let 80 Kč; snížené vstupné od 17:00 hod. 

pro všechny věkové kategorie 40 Kč (platí pro všechny kategorie kromě dětí do 3 let a dětí 4-6 

let; permanentka standardní od 16 let 650 Kč; permanentka děti 3 – 6 let (včetně) 350 Kč, 

permanentka děti 7 – 15 let (včetně), studenti SŠ a VŠ, důchodci, ZTP a ZTP/P 450 Kč.  

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: do 20. 5. 2022  

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

 

Usnesení č. 102/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu schválit návrh úpravy stávající směrnice 

č. 1/2018, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu obce Kněžmost 

ze dne 28. 6. 2018, včetně jejího dodatku ze dne  16. 12. 2020, týkající se zvýšení příspěvku 

na stravné zaměstnancům obce.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do nejbližšího zasedání ZO 

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

 

Usnesení č. 103/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 852/22 ze dne 28. 4. 2022 a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do seznamu zájemců o byt v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

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

 

Usnesení č. 104/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku zapsanému spolku Linka 

bezpečí, IČO 613 83 198, se sídlem Ústavní 95, Praha 8, na provoz linky bezpečí a žádosti čj. 

OuKn 520/22 (ne)vyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 5. 2022  

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

Usnesení č. 105/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený 

Kostelec, IČ: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, středisko Domov 

sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem a žádosti čj. OuKn 612/22 nevyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 5. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 106/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Základní škola a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav tak, jak byla předložena pod čj. OuKn 909/22 a současně 

souhlasí s převedením hospodářského výsledku ve výši 220.374,24 Kč do rezervního fondu 

školy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 5. 2022  

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

 

Usnesení č. 107/2022-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků až do výše 50.000 Kč na nákup 

vybavení nového oddělení školní družiny v letošním roce. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 5. 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: 12. 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 12. 5. 2022                                                                            Sejmuto dne  30. 5. 2022 

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

 

http://www.knezmost.cz/

