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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 15. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 9. 2022 
Čj.: OuKn 1775/2022 

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

Radka Maděrová, tajemnice 

Omluven: Miloslav Kobrle 

Počet přítomných členů rady: 4                    

Čas  schůze: 15:30 – 16:50 hod. 

 

Usnesení č. 180/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 15. schůze rady obce 

v roce 2022 Ing. Libora Nikodema.  

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

 

Usnesení č. 181/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 15. schůze rady obce v roce 2022.   

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

 

Usnesení č. 182/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 183/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro stávající objekt č.p. 22 Lítkovice na pozemku p.č. st. 42, č. 221/2 a č. 555, vše v k.ú. 

Lítkovice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1697/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 17. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 184/2022-15/RO: 

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

p. č. 497/1 v k.ú. Solec a schvaluje dodavatele a zhotovitele stavebních prací společnost 

ELTRO ŠŤASTNÝ s.r.o., IČO 271 60 521, Nákladní 326, Mnichovo Hradiště,  na dodávku 

a montáž veřejného osvětlení dle cenové nabídky č.j. OuKn 1588/22 ze dne 19. 8. 2022 za cenu 

ve výši 95.803,02 Kč (včetně DPH) a ukládá zodpovědné osobě vystavit objednávku 

na provedení prací, jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 19. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 185/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace technického zařízení – tepelného 

čerpadla, typ vzduch x voda, pro stávající objekt rodinného domu č.p. 300 Kněžmost 

na pozemku p.č. st. 558 a p.č. 847/65 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 1768/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 18. 9. 2022  

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 186/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 8066570328 

ze dne 30. 8. 2016 mezi obcí Kněžmost (pojistník)  s ČSOB Pojišťovna, a.s. (pojistitel), člen 

holdingu ČSOB,  , IČO 455 34 306, se sídlem Masarykovo nám. 1458, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice, jímž se navyšuje cena pojistného a nově se rozšiřuje o pojištění odcizení 

movitých věcí a cenností v budovy mateřské školy, Sokolská 219, Kněžmost, cena pojistného 

nově činí  119.904 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 187/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení opravy hodinového stroje věžních hodin budovy 

radnice čp. 51 Kněžmost dle cenové nabídky čj. OuKn 1592/22 ze dne 22. 8. 2022 ak. sochaře 

Petra Skály, IČO 619 08 177, Lázeňská 481, 289 12 Sadská, včetně osazení systému 

synchronizace hodin s přesným časem, za nabídkovou cenu ve výši 121.647,35 Kč, včetně 

DPH, a ukládá zodpovědnému pracovníkovi vystavit objednávku na dodávku, jak je výše 

uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 188/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti o dotaci dle výzvy Ministerstva vnitra – 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu 

„Dotace pro jednotky SDH obcí“ název výzvy „JSDH_V2_2023 – Pořízení nového 

dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení“ na pořízení nového požárního 

přívěsu pro hašení. Celkové předpokládané náklady činí 900.000 Kč, výše poskytované 

dotace činí 450.000 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

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

 

Usnesení č. 189/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu 

obce Kněžmost spolku Jezdecký oddíl Kněžmost, z. s., IČO 468 82 225, Žantov 17, 294 02 

Kněžmost, na akci „Jezdecké hry“ pořádanou jmenovaným spolkem a dále schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel 

dotace) a Jezdeckým oddílem Kněžmost, z. s. (příjemce dotace), jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 30. 9. 2022 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 190/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k podnájemní smlouvě č. 1/N/2019 

ze dne 28. 11. 2019 mezi obcí Kněžmost (nájemce) a spolkem Kořeny života, z.s. 

(podnájemce), IČO 051 92 625, se sídlem Lomená 319, 294 02 Kněžmost, předmětem kterého 

je prodloužení podnájemní smlouvy na období od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023. Podnájem se 

týká části pozemku č. 847/76 v k.ú. Kněžmost, na kterém je umístěn stan-jurta jmenovaného 

spolku. Rada obce ukládá starostovi dodatek, jak je výše uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 30. 11. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 191/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost ne schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor o ploše 14,7 m2 

v 2. NP (č. dv. 17) budovy obce čp. 218 Kněžmost.   

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 20. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 192/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s provedením stavebních úprav interiéru zubní ordinace 

v budově čp. 193 Kněžmost (zdravotnické středisko) dle předloženého návrhu čj. OuKn 

1701/22 s výčtem jednotlivých úprav, na náklady stávajícího nájemce společnosti 

MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum primární péče, a schvaluje uzavření dohody 

o spolufinancování mezi obcí Kněžmost a společností MEDICARE CPP, s.r.o., Centrum 

primární péče, IČO 285 15 668, se sídlem Nezvalova 1356, 295 01 Mnichovo Hradiště,  

předmětem které je poskytnutí finančního podílu z rozpočtu obce 2022 na úhradu nákladů 

na výměnu podlahové krytiny ve výši max. 1.000 Kč/1 m2 podlahové plochy, a to  v souvislosti 

s provedenou úpravou interiéru zahrnující zejména výměnu podlahové krytiny, obkladů 

a instalace podhledů s osvětlením v ordinaci zubní lékařky, vše v dohodnutém rozsahu 

za podmínky, že veškeré provedené stavební úpravy se stávají součástí budovy (majetkem 

obce).  

Zodpovídá: P. Plívová, Ing. J. Maťák 

Termín: do 15. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 193/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti obce o kácení dřeviny rostoucí mimo les – 1 

kusu lípy srdčité o obvodu kmene 200 cm na obecním pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Solec. 

Zodpovídá: P. Plívová  

Termín: do 31. 10. 2022 

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

 

Usnesení č. 194/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost nevyhovuje žádosti č. j. OuKn 1681/22 ze dne 5. 9. 2022 o přidělení bytu 

v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 30. 9. 2022 

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

 

Usnesení č. 195/2022-15/RO: 

Rada obce Kněžmost nevyhovuje žádosti č. j. OuKn 1756/22 ze dne 12. 9. 2022 o přidělení 

bytu v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 30. 9. 2022 

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

 

 

Oprava usnesení č. 141/2022-11/RO, nové znění usnesení: 

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

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

Oprava usnesení č. 172/2022-14/RO, nové znění usnesení: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 234.995 Kč poskytovaného 

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

se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, na projekt „Pojďme se 



Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                     ÚD 

Skartační znak: A 10 

 - 4 - 

vzdělávat a bavit“ realizovaný v budově hasičské zbrojnice v Kněžmostě, kdy celkové 

náklady projektu dle předložených nabídek činí 540.338,52 Kč a budou uhrazeny z přijatého 

finančního daru a vlastních prostředků obce, dále rada obce souhlasí s uzavřením darovací 

smlouvy (číslo ROVZ 2022/013) mezi obcí Kněžmost  (obdarovaný) a shora jmenovaným 

Nadačním fondem ŠKODA AUTO (dárce) na poskytnutí výše uvedeného daru a ukládá 

starostovi tuto smlouvu podepsat.  

 

Oprava usnesení č. 173/2022-14/RO, nové znění usnesení: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 136.000 Kč poskytovaného 

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

se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II, na projekt „Volnočasová 

zahrada – ZŠ Kněžmost“ za budovou základní školy Na Františku 75, Kněžmost (pozemek č. 

61/2 a č. 60/8 v k.ú. Kněžmost), kdy celkové náklady dle předložené nabídky činí 310.955,48 

Kč a budou uhrazeny z přijatého finančního daru a vlastních prostředků obce,  dále rada 

obce souhlasí s uzavřením darovací smlouvy (číslo ROVZ 2022/009) mezi obcí Kněžmost  

(obdarovaný) a shora jmenovaným Nadačním fondem ŠKODA AUTO (dárce) na poskytnutí 

výše uvedeného daru a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v. r.                   Ing. Libor Nikodem v. r. 

            starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 16. 9. 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 16. 9. 2022                                                                            Sejmuto dne 3. 10. 2022 

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

 

http://www.knezmost.cz/

