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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 18. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 9. 11. 2022 
Čj.: OuKn 2149/2022  

Přítomni: Hana Bejrová, Ing. Karel Hlávka, Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Miloslav Kobrle, PhDr. J. 

Palaczuk – členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice; Mgr. Michaela Řeháková 

Černá 

Počet přítomných členů rady: 5                    

Čas zahájení schůze: 18:00 hod. 

 

 

Usnesení č. 216/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 18. schůze rady obce 

v roce 2022 pana Miloslava Kobrleho.  

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

 

Usnesení č. 217/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 18. schůze rady obce v roce 2022.   

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

 

Usnesení č. 218/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní ze dne 12. 12. 

2012 uzavřené mezi obcí Kněžmost a paní Janou Lorencovou,  IČO 762 64 751, Jiráskova 

256, Libáň, kterým se mění sazby za zpracování mezd takto: pevná cena 1200 Kč, odměna 

za každou zpracovanou mzdu 216 Kč, a to s účinností od 1. 12. 2022. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 15. 11. 2022 

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

 

Usnesení č. 219/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

číslo IV-12-6028907/1 (uložení kabelového vedení NN) na pozemku p.č. 1196 v k.ú. Kněžmost, 

mezi obcí Kněžmost (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (strana oprávněná), 

IČO 247 29 035, , Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupené společností Elektro 

– Matura s.r.o., IČO 016 64 816, Brodce 366, 294 73 Brodce nad Jizerou, v rozsahu 

vymezeném geometrickým plánem č. 1202-370/2022, 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: 26. 11. 2022 

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

 

    Usnesení č. 220/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost – Násedlnice -2-MB-

5473“, číslo stavby IV-12-6032075 (úprava trafostanice), investora a stavebníka společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 

zastoupené na základě plné moci společností Miloslav Kalců – Projekce elektro VN+NN+TS, 

Hůrka 1054, 278 Kralupy nad Vltavou, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 2087/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 23. 11. 2022 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 221/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby rodinného domu a souvisejících 

objektů a zařízení na pozemku p. č. 725/73 v k.ú. Kněžmost, a dále souhlasí s napojením 

na místní komunikaci na obecním pozemku č. 725/102 v k.ú. Kněžmost, vše za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2096/22.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 23. 11. 2022 

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

 

Usnesení č. 222/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „FVE – AUTO COMERCIA s.r.o.“, 

na objektu čp. 256 Kněžmost, za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2121/22.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 30. 11. 2022 

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

 

Usnesení č. 223/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les – 1 kus smrku ztepilého 

o obvodu kmene 150 cm na obecním pozemku p. č. 1106 v k.ú. Kněžmost.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 1. 2023 

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

 

Usnesení č. 224/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením 1 kusu dubu o obvodu kmene 240 cm rostoucího 

na hranici obecního pozemku p. č. 513/5 a pozemku p. č. 327/2 v k.ú. Lítkovice. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 1. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 225/2022-18/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost na rok 2021, která 

byla poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 10. 9. 2018 mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel) a MŠ Klubíčko Boseň (příjemce) s tím, že poskytnutá dotace pro školní rok 

2021/2022 byla využita v souladu s dotačním titulem. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 11. 2022 

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

 

Usnesení č. 226/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1.000 Kč Mateřské škole 

Obruby, příspěvková organizace, IČO 710 04 394, se sídlem 294 03 Obruby 91, na dárky 

pro děti pod vánoční stromeček a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost 

(dárce) a Mateřskou školou Obruby, příspěvková organizace, (obdarovaný), jak je výše 

uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 23. 11. 2022 

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

 

Usnesení č. 227/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s poskytnutím finančního daru příspěvkové organizaci 

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb, IČO 00874663, se sídlem Nerudova 

1470, Mnichovo Hradiště,  na pořízení elektrických polohovacích lůžek pro klienty  
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a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (dárce) a Domovem Modrý 

kámen (obdarovaný), jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 16. 11. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 1 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

  

Usnesení č. 228/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost zřizuje redakční komisi Rady obce Kněžmost ve složení: 

Stanislava Drdolová – předseda, Karla Mikešová - člen, Mgr. Marie Adela Pokorná - člen, 

Hana Prokorátová - člen. Redakční komise připravuje a zajišťuje vydávání obecních 

periodik - Novinky z Kněžmostska, Zpravodaj obce Kněžmost. Práce v komisi se dokládá 

zápisem ze schůze komise. 

     Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit odměnu za práci v redakční komisi: 

předsedovi náleží měsíční odměna ve výši 700 Kč, členovi náleží měsíční odměna ve výši 500 

Kč. Odměna náleží všem členům komise, včetně předsedy, od 1. 12. 2022. Za měsíc listopad 

doporučuje rada zastupitelstvu schválit odměnu redakční komisi takto: předsedovi měsíční 

odměnu ve výši 1000 Kč a členovi měsíční odměnu ve výši 720 Kč. 

Zodpovídá: Ing. K. Hlávka, Ing. R. Maděrová 

Termín do: 25. 11 2022 

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

 

Usnesení č. 229/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočet na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled 

na období 2023-2025 Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2022 

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

 

c) Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce 

Rada obce projednala žádost čj. OuKn 2112/22 ze dne 3. 11. 2022 základní školy o ukončení 

smlouvy o výpůjčce č.j. OuKn 1599/13 na osobní automobil Citroen Berlingo combi 1.4I, SPZ 

2SU4584, VIN VF7GJKFWC93015855.  

 

Usnesení č. 230/2022-18/RO: 

Rada obce souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce (vedené pod č.j. OuKn 1599/13) ze dne 

4. 9. 2013 uzavřené mezi obcí Kněžmost (půjčitel) a ZŠaMŠ Kněžmost (vypůjčitel), 

předmětem které je osobní automobil Citroen Berlingo combi 1.4I, SPZ 2SU4584, VIN 

VF7GJKFWC93015855. Smlouva bude ukončena k 30. 11. 2022. 

Zodpovídá: P. Mužíčková, L. Nový (převzetí vozidla) 

Termín: do 30. 11. 2022 

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

 

Usnesení č. 231/2022-18/RO: 

Rada obce souhlasí s pořízením elektronického systému BELLhop pro ŠD. Zároveň souhlasí 

s úhradou tohoto systému z rezervního fondu školy, a to do výše 30 000 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 11. 2022  

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

 

Usnesení č. 232/2022-18/RO: 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce výstavy obálek Adolfa Borna mezi 

Městskou knihovnou T.G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace (půjčitel), IČO 654 
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96 604, se sídlem 28. října 1280 / 1, 787 01 Šumperk, a obcí Kněžmost (vypůjčitel). Výstava 

je organizována KVCK Kněžmost (organizační složka obce).  

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: do 10. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 233/2022-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 6. zasedání zastupitelstva obce 

dne 23. 11. 2022: 

-  Rozpočtové opatření č. 9/2022 

-  Rozpočtové opatření č. 10/2022 

-  Střednědobý výhled rozpočtu 

-  Dispozice s účty 

-  Odměny Redakční komise Rady obce Kněžmost 

-  DPK Kněžmost – situace, budoucnost 

-  OV – činnost, zřízení OV pro volební období 2022 – 2026 

 

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: 14. 11. 2022 

Za správnost: Petra Mužíčková  

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 14. 11. 2022                                                                      Sejmuto dne 30. 11. 2022 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 
Zveřejnila: Petra Mužíčková 

 

http://www.knezmost.cz/

