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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 11. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 29. 6. 2022 
Čj.: OuKn 1276/2022 

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 -16:30 hod. 

 

Usnesení č. 120/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 11. schůze rady obce 

v roce 2022 pana Miloslava Kobrleho.  

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

 

Usnesení č. 121/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 11. schůze rady obce v roce 2022. 

 

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

 

Usnesení č. 122/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Kněžmost (klient) 

a společností Prodomia, s.r.o. (správce), IČO 263 20 185, se sídlem Papírnická 2809/10, 

Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, předmětem které je obstarávat záležitosti klienta v oblasti 

správy domu čp. 24 Kněžmost (DPS), a to v rozsahu balíčku služeb „STANDARD“ 

za dohodnutou cenu ve výši 1.300 Kč, bez DPH, za 1 měsíc. Smlouva se uzavírá na dobu 

neurčitou. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová  

Termín: do 31. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 123/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí 

Kněžmost (správce) a společností Prodomia, s.r.o. (zpracovatel), IČO 263 20 185, se sídlem 

Papírnická 2809/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, předmětem které je zpracování 

osobních údajů v souvislosti s plněním Smlouvy o spolupráci, schválené usnesením 

č. 122/2022-11/RO. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 31. 7. 2022  

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

 

Usnesení č. 124/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) 

a Fowood-Group s.r.o. (dárce), IČO 044 74 333, se sídlem Branžež 53, předmětem které je 

poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na pořízení měřiče rychlosti pro místní část 

Koprník, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 31. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 125/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) 

a Solar Systems Projekt s.r.o. (dárce), IČO 28460138, se sídlem Ocelářská 1354/35, 190 00 
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Praha 9 Libeň, předmětem které je poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na pořízení 

měřiče rychlosti pro místní část Koprník, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, 

uzavřít. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2022 

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

Usnesení č. 126/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (obdarovaný) 

a společností AgroVation Kněžmost k.s. (dárce),  IČO 243 13 246, se sídlem Nádražní 114, 

294 02 Kněžmost, předmětem které je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 

na pořízení měřiče rychlosti pro místní část Koprník, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše 

uvedeno, uzavřít.    

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2022 

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

Usnesení č. 127/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí 

Kněžmost (převodce) a Základní školou a mateřskou školou, Kněžmost, okres Mladá 

Boleslav (nabyvatel) IČO 710 08 446, se sídlem Na Františku 75, 294 02 Kněžmost, 

předmětem které je převod vyřazeného inventáře – kancelářský nábytek: police, stoly 

a kontejnery, v celkové účetní hodnotě 11.386,80 Kč, a ukládá starostovi smlouvu uzavřít. 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: 31. 7. 2022 

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

Usnesení č. 128/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

Suhrovice, Kněžmost, parc.č. 236/32, 236/17, číslo smlouvy IV-12-6025115/VB/001“ mezi obcí 

Kněžmost (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana oprávněná), IČO 247 29 

035, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, předmětem které je zřízení věcného břemene - 

služebnosti na obecním pozemku p.č. 458 v k.ú. Kněžmost, v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 488-349/2021, a to úplatně za jednorázovou částku ve výši 1.000 Kč 

+ DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: 25. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 129/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se změnou umístění stavby účelové komunikace 

k Suhrovickým rybníkům, vše dle dokumentů předložených pod čj. OuKn 1031/22 dne 26. 5. 

2022, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1214/22. Stavbou budou 

dotčeny obecní pozemky č. 464/1 a č. 301/5 v k.ú. Suhrovice. Souhlas se vydává společnosti 

J&J Investments s.r.o., IČO 289 64 098, Nákladní ul. 1486, Mnichovo Hradiště, k podání 

žádosti o změnu stavby před jejím dokončením u příslušného správního orgánu.   

Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: do 25. 7. 2022  

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

 

Usnesení č. 130/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby – novostavby rodinného domu 

na pozemku č. 68/3 a č. 67/7 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, místní část Malobratřice, 

a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1215/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák   

Termín: 16. 7. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 131/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro stávající rekreační objekt č. ev. 208 Srbsko na pozemku p.č. st. 148 (a p.č. 538/5) v k.ú. 

Srbsko, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1257/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: 31. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 132/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro pozemek 

č. 74/27 v k.ú. Malobratřice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1213/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 133/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemek č. 63/5 o výměře 43 m2, ostatní 

plocha, v k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová  

Termín: do 20. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 134/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navrženou trasou běžeckého závodu „Eleven půlmaraton 

Český ráj“, který se bude konat v termínu 10. 9. 2022 a jehož pořadatelem je Sportvisio, z. s., 

IČO 012 27 602, Střední 1724, 500 08 Hradec Králové, tak, jak je uvedeno v žádosti č. j. 

OuKn 1207/22, včetně příloh. Dále rada souhlasí s využitím kempu „Peklo“ pro potřeby 

pořadatelů za dohodnutou cenu ve výši 5.000 Kč. 

Zodpovídá:  P. Plívová 

Termín: do 19. 7. 2022  

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

 

Usnesení č. 135/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí rozhodnutí čj. 45/2022 ze dne 24. 6. 2022 

o organizačních změnách v organizaci Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres 

Mladá Boleslav – školní jídelna, vydaného ředitelkou školy dne 24. 6. 2022 s účinností od 1. 9. 

2022. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 136/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se změnou kapacity školní jídelny - kuchyně na adrese 

Sokolská 219, Kněžmost, při Základní škole a mateřské škole, Kněžmost, okres Mladá 

Boleslav, z původních 450 strávníků nově na 100 strávníků, a to s účinností od 1. 9. 2022. 

Kapacita školní jídelny – výdejny na adrese Na Františku 75, Kněžmost, zůstává nezměněna 

(350 strávníků). 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: do 20. 7. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 137/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje využití finančních prostředků z rezervního fondu školy 

ve výši max. 100.000 Kč na vybavení kabinetu školní psycholožky. 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: do 20. 7. 2022 

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

Usnesení č. 138/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uhrazení nákladů na odměny pro žáky ZŠaMŠ Kněžmost 

za dosažení výborných studijních výsledků a za příkladnou reprezentaci školy ve školním 

roce 2020/2021. Náklady na odměny nepřesáhnou částku 1.500 Kč a budou uhrazeny 

z rozpočtu obce 2022 po předložení pokladního dokladu nebo faktury za školou nakoupené 

odměny. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 6. 2022 

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

 

Usnesení č. 139/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje využití finančních prostředků z rezervního fondu školy 

ve výši max. 130.000 Kč na pořízení nových interaktivních tabulí do mateřské školy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 140/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje pořízení nových světel v přízemí, nouzového osvětlení 

a zásuvky pro rack – vše ve staré budově základní školy za cenu ve výši max. 17.000 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: 20. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 141/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků investičního fondu školy ve výši 

max. 95.000 Kč za provedení malířských a natěračských prací v budově mateřské školy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 142/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu školy 

ve výši max. 78.000 Kč z investičního fondu na ruční mytí oken a žaluzií v budově ZŠ, včetně 

tělocvičny. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 7. 2022 

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

 

Usnesení č. 143/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s vyřazením majetku z inventáře DHIM ZŠ a MŠ v celkové 

účetní hodnotě 109.552,64 Kč a inventáře ZP (DHIM) ZŠ a ŠJ v celkové účetní hodnotě 

310.185 Kč tak, jak je jmenovitě uveden v příloze žádosti čj. OuKn 1252/22. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 7. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 144/2022-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč 

společnosti Diakonie Československé církve evangelické – Středisko celostátních programů 

a služeb, IČO 481 36 093, se sídlem Čajkovského 1640/8, Praha 3 - Žižkov, na poskytování 

sociální služby raná péče v obci Kněžmost v roce 2022 a žádosti čj. OuKn 969/22 vyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: do 12. 7. 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: 8. 7. 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. 7. 2022                                                                            Sejmuto dne  24. 7. 2022 

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

 

http://www.knezmost.cz/

