
Spisový znak: 101.2.1                                                                                                                                                                                                                UD 

Skartační znak: A/10 

 - 1 - 

                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 8. 9. 2022 
 

Č.j.: OuKn 1710/2022  
Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří 

Lehečka; Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, 

DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima – zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Ing. Karel Hlávka; Mgr. Bc. Ladislav Kilián; PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Čas zasedání: 17:00 – 18:00 hod.  

 

 

Usnesení č. 39/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

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

 

 

Usnesení č. 40/2022-4/ZO: 

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

zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 pana Ladislava Bartoně a pana 

Tomáše Zimu, zapisovatelku Ing. Radku Maděrovou.    

 

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

 

Usnesení č. 41/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 4. zasedání v roce 2022: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

5. Rozpočtové opatření č. 7/2022 

6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – vodovod Suhrovice (Zikuda) 

7. Poskytnutí finančního daru - píšťalové varhany (Spolek přátel kultury Kněžmost) 

8. Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Koprník – upřesnění průběhu změny katastrální 

hranice  

9. Převody nemovitostí 

a) Prodej pozemku č. 63/5 v k.ú. Kněžmost (Susková) 

b) Prodej pozemku č. 1031/10 v k.ú. Kněžmost (Formáčkovi, MČ Býčina) 

10. Diskuze zastupitelů 

11. Diskuze občanů 

12. Závěr 

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

 

 

Usnesení č. 42/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022. 

Zodpovídá: D. Pěničková                                   

počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 43/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 

2021  (číslo smlouvy zhotovitele: 21/343) mezi obcí Kněžmost (objednatel), IČO 00238023, 

se sídlem Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost,  a společností ZIKUDA – vodohospodářské stavby 

spol. s r. o. (zhotovitel), IČO 287 76 976, Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov,  kterým se mění 

cena díla VZMR „Prodloužení vodovodu – pozemek p. č. 430/1, Suhrovice, Kněžmost“, 

kdy cena díla nově činí 2 360.602,99 Kč, vč. 21 % DPH,  a ukládá starostovi tento dodatek, jak 

je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

Termín: do 20. 9. 2022                                

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

 

Usnesení č. 44/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000 Kč 

do veřejně vyhlášené sbírky Spolkem přátel kultury Kněžmost, IČO 058 43 197, se sídlem 

Branžežská 126, Kněžmost, na zakoupení a instalaci píšťalových varhan v kostele sv. Františka 

Serafínského v Kněžmostě, dále schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost 

(dárce) a Spolkem přátel kultury Kněžmost (obdarovaný), jak je výše uvedeno, a ukládá 

starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 45/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost revokuje usnesení č. 22/2022-2/ZO ze dne 21. 4. 2022 přijaté 

v souvislosti s realizací projektu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částmi k.ú. 

Kněžmost a k.ú. Násedlnice.“ 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

Usnesení č. 46/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje v rámci projektu „Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Koprník s částmi k.ú. Kněžmost a k. ú. Násedlnice“ změnu katastrální hranice 

mezi katastrálním územím Kněžmost a katastrálním územím Koprník, a to ve dvou lokalitách 

takto:  

a) v severní lokalitě úpravu hranice mezi původní parcelou č. 64 KN, orná půda, v k.ú. 

Koprník, a parcelou č. 404/3 KN, trvalý travní porost, v k. ú. Kněžmost tak, že hranice 

bude ztotožněna s hranicí navržené ostatní komunikace (viz. zákres Příloha č. 2). Z k.ú. 

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

Kněžmost přejde do k.ú. Koprník část pozemku č. 404/3 KN o výměře 245 m2. 

b)  v lokalitě na hrázi u rybníka na východě území bude ztotožněna katastrální hranice 

na rozhraní nově navržených parcel, druh pozemku vodní plocha a ostatní komunikace, 

tedy o změnu mezi původní parcelou č. 233/2 KN, ostatní plocha, v k.ú. Koprník, 

a parcelami č. 1279 KN a č. 1280 KN, ostatní plocha, v k. ú. Kněžmost. Parcela vodní 

plochy zůstane v k.ú. Kněžmost, kde bude navazovat na vodní plochu (rybník) KN 1278 

a parcela ostatní plocha – ostatní komunikace bude celá v k.ú. Koprník (viz. zákres 

Příloha č. 3). V rámci ostatní komunikace by přešlo z k.ú. Kněžmost do k.ú. Koprník 

534 m2. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 20. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 47/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/P/2022 mezi obcí 

Kněžmost (prodávající) a paní TS (kupující), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je 
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prodej pozemku p. č. 63/5 o výměře 43 m2, ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost, za dohodnutou 

cenu ve výši 250 Kč/1 m2, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 30. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 48/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje prodej pozemku č. 1031/10 v k.ú. Kněžmost a uzavření 

kupní smlouvy č. 4/P/2022 mezi obcí Kněžmost (prodávající) a manželi paní JF (kupující), nar. 

xxx a panem FF (kupující), nar. xxx, oba trvale bytem xxx, předmětem které je pozemek č. 

1031/10 o výměře 380 m2, ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost, za cenu ve výši 500 Kč/1 m2. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 31. 10. 2022  

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

 

 

 

 

 

 

 

            ………….…………..……….. 

                   Ing. Adam Pospíšil v. r.    

                        místostarosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

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

          Ladislav Bartoň v. r.                                                                         Tomáš Zima v. r. 

                zastupitel                                                                                          zastupitel 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 12. 9. 2022 

Zapsala: Ing. Radka Maděrová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 12. 9. 2022                                                                                  Sejmuto dne 29. 9. 2022   

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

http://www.knezmost.cz/

