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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 16. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 5. 10. 2022 
Čj.: OuKn 1884/2022 

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 – 16:10 hod. 

 

 

Usnesení č. 196/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 16. schůze rady obce 

v roce 2022 PhDr. Jaroslava Palaczuka.  

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

 

Usnesení č. 197/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 16. schůze rady obce v roce 2022.   

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

 

Usnesení č. 198/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o spolupráci“ ze dne 

11. 7. 2022 mezi obcí Kněžmost (klient) a společností PRODOMIA s.r.o., IČO 263 20 185, 

se sídlem Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí,  předmětem kterého je 

sjednání odměny správce za práce prováděné v souvislosti se správou bytového a nebytového 

prostoru (10 bytů a 3 nebyty) na adrese U střediska 24, Kněžmost (DPS), a to v období 

od 12.2021 do 06.2022, kdy celková odměna činí celkem 11.011 Kč, včetně DPH, tj. 1.573 Kč/1 

měsíc) a bude uhrazena dle správcem vystavených faktur. Rada obce ukládá starostovi 

dodatek, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín:  

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

 

Usnesení č. 199/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje výměnu stropních svítidel v budově radnice čp. 51 Kněžmost 

dle cenové nabídky čj. OuKn 1831/22 ze dne 22. 9. 2022 firmy Ladislav Málek, IČO 719 42 

785, se sídlem Úhelnice 42, 294 06 Březno, na dodávku a montáž svítidel v kanceláři 

stavebního úřadu, podatelny a účetní obce, za nabídkovou cenu ve výši 34.453,80 Kč a ukládá 

zodpovědnému pracovníkovi vystavit objednávku, jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 15. 10. 2022  

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

 

Usnesení č. 200/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1/2021 

mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a LK (nájemce), trvale bytem xxx, předmětem kterého je 

prodloužení nájmu na období od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 20. 10. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 201/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost jako vlastník místní komunikace III. třídy 3c na pozemku č. 1052/1 

a jako vlastník účelové komunikace na pozemku č. 1051 souhlasí s vydáním povolením 

výjimky vjezdu na komunikaci opatřenou svislou DZ B13 (zákaz vjezdu vozidla jehož 

hmotnost přesahuje 12 t) za účelem přepravy vytěženého dřeva z pozemku č. 931/1, vše v k.ú. 

Kněžmost, pro období od 6. 10. 2022 do 31. 12. 2022, kdy souhlas se vydává pouze na část 

jmenované místní komunikace od svislé DZ B13 k místu napojení MK 3c na účelovou 

komunikaci (rozcestí Důně, střelnice) za podmínky, že dotčená část místní komunikace včetně 

pozemků, které žadatel využije se souhlasem obce k mezideponii vytěženého dřeva (tj. obecní 

pozemek č. 711/2 a č. 847/94, k.ú. Kněžmost), uvede žadatel společnost Solid Forest s. r. o., 

IČO 076 80 031, Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, na vlastní náklady do původního stavu. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 20. 10. 2022 

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

 

Usnesení č. 202/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout část obecního pozemku p. č. 100/11 

o výměře 2,1 m2, ostatní plocha, v k. ú. Kněžmost, za účelem umístění dalšího (II.) Z-Boxu. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 14. 10. 2022 

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

 

Usnesení č. 203/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

ve výši 29.469 Kč na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kněžmost v roce 2022 

na základě výzvy „JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH 

obcí“ Ministerstva vnitra ČR, poskytované obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy 

z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 19. 10. 2022 

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

 

Usnesení č. 204/2022-16/RO: 

Rada obce schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků obce 

Kněžmost v roce 2023“. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených 

na podporu aktivit v rámci dotačního programu činí 800.000 Kč. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 31. 10. 2022 

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

 

Usnesení č. 205/2022-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podporou plánu Českého svazu ochránců přírody, ZO ČSOP 

Klenice, IČO 712 25 307, Zalužanská 1276, Mladá Boleslav, na výsadbu 120 ks ovocných 

dřevin podél silnice z Kněžmosta na Koprník v rámci projektu „Sázíme stromky 

pro potomky“. Akce se uskuteční 29. 10. 2022 a obec zajistí a uhradí nákup občerstvení 

v celkové hodnotě do 3.000 Kč.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 29. 10. 2022 

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

 
   
        Oprava usnesení č. 122/2022-11/RO ze dne 29. 6. 2022 – nové znění usnesení: 

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

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

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová  

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

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v. r.                 PhDr. Jaroslav Palaczuk v. r.          
starosta obce                                                  ověřovatel 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 6. 10. 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 7. 10. 2022                                                                            Sejmuto dne 24. 10. 2022 

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

 
 

http://www.knezmost.cz/

