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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 14. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 24. 8. 2022 

 
Čj.: OuKn 1620/22 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, PhDr. J. Palaczuk (dostavil se 

v čase 16:00 hod.), Ing. Adam Pospíšil, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5                    

Čas schůze: 15:30 – 17:00 hod. 

 

Usnesení č. 166/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 14. schůze rady obce 

v roce 2022 pana Miloslava Kobrleho.  

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 167/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 14. schůze rady obce v roce 2022.   

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 168/2022-14/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 číslo IV-12-6028418/001 (uložení 

kabelového vedení NN) do pozemku p.č. 528/1, 531/1, 767/1 a 767/2 v k.ú. Srbsko, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 185-228/2022, a to úplatně za jednorázovou částku 

ve výši 7.300 Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je výše uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 10. 9. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 169/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi manželi ZP a  VP (strana povinná), 

oba trvale bytem xxx, a obcí Kněžmost (strana oprávněná) o zřízení práva služebnosti 

zařízení, které je součástí inženýrské sítě veřejného osvětlení, spočívající v umístění sloupů 

pro vrchní vedení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 312/5 a č. 312/3 v k.ú. Malobratřice 

(v rozsahu vymezeném situací – zákresem do snímku kat. mapy), a dále zřízení práva 

služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat výše uvedené zařízení, a to 

bezúplatně, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je výše uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 10. 9. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

                                             

 

Usnesení č. 170/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 3/N/2022 mezi obcí 

Kněžmost (pronajímatel) a manželi VS (nájemce), nar. xxx, a JS (nájemce), nar. xxx, oba 

trvale bytem xxx, Kněžmost, předmětem které je pronájem obecního pozemku p. č. 215/20 

o výměře 2358 m2, trvalý travní porost, v k.ú. Malobratřice, a to na dobu určitou od 1. 9. 

2022 do 31. 8. 2024. Nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran nepeněžním plněním, 
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spočívajícím v údržbě celého pronajímaného pozemku, a to zejména sekáním travního 

porostu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 8. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

V čase 16:00 hodin se dostavil PhDr. Palaczuk. 

 

Usnesení č. 171/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Spolku přátel kultury 

Kněžmost, IČO 05843197, se sídlem Branžežská 126, Kněžmost, ve výši 50.000 Kč 

na zakoupení a instalaci píšťalových varhan do kostela sv. Františka Serafínského 

v Kněžmostě a žádosti čj. OuKn 1298/22 vyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 172/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přijetím dotace ve výši 234.995 Kč poskytované obci 

Kněžmost z programu Grantys Nadačním fondem ŠKODA AUTO, IČO 077 00 903, se sídlem 

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, na projekt „Pojďme se vzdělávat a bavit“ 

realizovaného v budově hasičské zbrojnice v Kněžmostě. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 173/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přijetím dotace ve výši 136.000 Kč poskytované obci 

Kněžmost z programu Grantys Nadačním fondem ŠKODA AUTO, IČO 077 00 903, se sídlem 

tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, na projekt „Volnočasová zahrada – ZŠ 

Kněžmost“. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 174/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 

1/NNB/2022 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a panem Tomášem Kestnerem (nájemce), 

IČO 710 37 845, Srbsko 13, Kněžmost, předmětem, které je pronájem nebytového prostoru 

v objektu občanské vybavenosti na p. č. st. 108 v k. ú. Srbsko, na dobu určitou od 1. 10. 2022 

do 30. 9. 2027, za cenu 200 Kč za 1 měsíc. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 1. 10. 2022 

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

 

Usnesení č. 175/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pronájmem obecního bytu v budově čp. 219 Kněžmost, ul. 

Sokolská (byt v MŠ), žadateli paní JF, bytem xxx, za účelem provozování dětské skupiny 

pro děti od 0–6 let a žádosti čj. OuKn 641/22 vyhovuje. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 1. 10. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 176/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pořízením závěsného systému STAS MINIRAIL za cenu 

14.994 Kč s DPH dle cenové nabídkou čj. OuKn 1621/22 společnosti Ceiba s.r.o., IČO 256 09 

033, se sídlem Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 10. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 177/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 Kč/ 1 žák/ 1 měsíc 

z rozpočtu obce na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se změnou organizace zajišťující 

stravování žáků základní školy v Kněžmostě. Příspěvek bude poskytnut pro daný školní rok 

vždy zpětně za každý měsíc na základě nahlášeného počtu vydaných obědů. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 9. 2022 

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

Usnesení č. 178/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí ve věci poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

obce na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se změnou organizace zajišťující stravování 

zaměstnanců ZŠaMŠ Kněžmost.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 10. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 179/2022-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 4. zasedání zastupitelstva obce dne 8. 9. 

2022: 

 - Rozpočtové opatření č. 6/2022 

 - Rozpočtové opatření č. 7/2022 

 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k záměru „Prodloužení vodovodu – pozemek p.č. 430/1, k.ú. 

Suhrovice“ 

 - Převody nemovitostí: 

- prodej pozemku p. č. 63/5 v k.ú. Kněžmost 

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

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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: 26. 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 26. 8. 2022                                                                            Sejmuto dne 12. 9. 2022 

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

http://www.knezmost.cz/

