
Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                     ÚD 

Skartační znak: A 10 

 - 1 - 

   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 13. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 10. 8. 2022 
Čj.: OuKn 1520/2022 

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

Pospíšil, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5                    

Čas schůze: 15:30 – 16:30 hod. 

 

Usnesení č. 150/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 13. schůze rady obce 

v roce 2022 Ing. Libora Nikodema.  

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

Usnesení č. 151/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 13. schůze rady obce v roce 2022. 

    

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

Usnesení č. 152/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 5/2 

a dále souhlasí s napojením tohoto pozemku na místní komunikaci na pozemku p. č. 314/2, 

vše v k.ú. Násedlnice, a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1471/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 8. 2022 

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

Usnesení č. 153/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby „Přístavba a nástavba chaty, Čížovka č. ev. 

154“ na pozemku p. č. 271/12 a p. č. st. 138 v k. ú. Malobratřice,  a to za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1473/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 154/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana povinná) 

a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana oprávněná), IČO 247 29 035, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, o zřízení věcného břemene – služebnosti   č. IV-12-6027296/03 (uložení 

kabelového NN vedení a umístění pojistkové skříně) na pozemku p. č. 725/20 v k. ú. 

Kněžmost, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1194-888/2021, a to úplatně 

za jednorázovou částku ve výši 1.000 Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je výše 

uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 8. 2022 

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

Usnesení č. 155/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby „Kabelová přípojka Kněžmost; p. č. 135/2, 

k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost“ a dále souhlasí s uložením kabelového vedení NN přípojky 

do obecního pozemku č. 1006/1 v k.ú. Kněžmost, za podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 1474/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 8. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 156/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „IV-12-6031954, MB_Kněžmost, 

Suhrovice, p. č. 389/12“, za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1499/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 157/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby kanalizační a vodovodní přípojky 

pro pozemek p. č. 113/15 v  k.ú. Kněžmost, a dále souhlasí s uložením trubního vedení této 

kanalizační a vodovodní přípojky do obecního pozemku p. č. 725/134 a p. č. 725/102 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1502/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 158/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s rozšířením stávajícího VO v místní části Čížovka na pozemku 

č. 312/5 a č. 312/3 v k.ú. Malobratřice a schvaluje dodavatele a zhotovitele stavebních prací 

na tuto akci – dodávka a montáž veřejného osvětlení dle cenové nabídky č.j. OuKn 1495/22 

ze dne 5. 8. 2022 společnosti ELTRO ŠŤASTNÝ s.r.o., IČO 271 60 521, Nákladní 326, 295 01 

Mnichovo Hradiště, za cenu ve výši 71.469,96 Kč (včetně DPH) a ukládá zodpovědné osobě 

vystavit objednávku na provedení prací, jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 159/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 5/N/2017 ze dne 19. 7. 

2017, o podnájmu pozemku, mezi obcí Kněžmost (nájemce) a spolkem Kořeny života, z.s. 

(podnájemce), IČO 051 92 625, se sídlem Kněžmost, Lomená 319, předmětem kterého je 

prodloužení výše uvedené podnájemní smlouvy, a to na období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 160/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 2/2017 ze dne 21. 12. 2017 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a paní MUDr. Evou 

Kuželovou (nájemce), IČO 247 76 114, se sídlem 17. listopadu 1187, Mladá Boleslav, 

předmětem kterého je ujednání o zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního odpadu 

a tříděných složek – plast, papír, pronajímatelem a dále ujednání o zajištění revizí a kontrol 

technických zařízení, která jsou součástí pronajímaného objektu a jsou v majetku 

pronajímatele, a to od 1. 9. 2022.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 161/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 3/2017 ze dne 21. 12. 2017 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a společností 

Gynekologie MUDr. Peter Kraus s. r. o. (nájemce), IČO 041 04 552, se sídlem Jivina 161, 

předmětem kterého je ujednání o zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního odpadu 

a tříděných složek – plast, papír, pronajímatelem a dále ujednání o zajištění revizí a kontrol 
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technických zařízení, která jsou součástí pronajímaného objektu a jsou v majetku 

pronajímatele, a to od 1. 9. 2022. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 162/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 4/2017 ze dne 21. 12. 2017 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a společností 

MEDICARE CPP, s. r. o., Centrum primární péče (nájemce), IČO 285 15 668, se sídlem 

Nezvalova 1356, Mnichovo Hradiště, předmětem kterého je ujednání o zajištění odvozu 

a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek – plast, papír, pronajímatelem 

a dále ujednání o zajištění revizí a kontrol technických zařízení, která jsou součástí 

pronajímaného objektu a jsou v majetku pronajímatele, a to od 1. 9. 2022. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 163/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového 

prostoru č. 5/2017 ze dne 21. 12. 2017 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a panem MUDr. 

Davidem Krbuškem (nájemce), RČ 560904/0734, trvale bytem Šlikova 753, Mnichovo 

Hradiště, předmětem kterého je ujednání o zajištění odvozu a likvidace směsného 

komunálního odpadu a tříděných složek – plast, papír, pronajímatelem a dále ujednání 

o zajištění revizí a kontrol technických zařízení, která jsou součástí pronajímaného objektu 

a jsou v majetku pronajímatele, a to od 1. 9. 2022. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 164/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Provozní a návštěvní řád koupaliště Kněžmost. 

Zodpovídá: S. Hemzalová 

Termín: 14. 8. 2022 

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

 

Usnesení č. 165/2022-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav, za práci odvedenou v období leden – červen 2022 

dle předloženého návrhu čj. OuKn 1501/22. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 8. 2022 

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

 

……………………………….                                                     ………………………………. 

        Ing. Karel Hlávka                   Ing. Libor Nikodem 

            starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 12. 8. 2022 

Za správnost: Ing. Lenka Hybnerová 

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. 8. 2022                                                                            Sejmuto dne 29. 8. 2022 

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

http://www.knezmost.cz/

