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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 20. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 21. 12. 2022 
Čj.: OuKn 2466/2022  

Přítomni: Hana Bejrová, Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Miloslav Kobrle, PhDr. J. Palaczuk – členové 

rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 4                   

Čas zahájení schůze: 16:00 hod. 

     Usnesení č. 247/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 20. schůze rady obce 

v roce 2022 paní Hanu Bejrovou.  

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

 

Usnesení č. 248/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 20. schůze rady obce v roce 2022.   

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

 

Usnesení č. 249/2022-20/RO: 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022  

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 250/2022-20/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis čj. 086138/2022/KUSK ze dne 29. 11. 2022 z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Kněžmost za rok 2022, které se uskutečnilo ve dnech 28. – 29. 

11. 2022. Zjištěné chyby a nedostatky budou napraveny takto: 

- obec bude dbát na dodržování § 219, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. dodržovat stanovenou lhůtu 

pro zveřejňování smluv na profilu zadavatele,  

- obec bude při vedení účetnictví dbát na ČÚS (§36 odst. 1 zákona o účetnictví), 

a to hospodářský výsledek z uplynulého roku přeúčtovat z účtu 431 (výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák, D. Pěničková  

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

 

Usnesení č. 251/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy č. 009/24/079 R, o odečítací a rozúčtovací 

službě, mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností Techem, spol. s r.o. (zhotovitel), IČO 

496 84 370, se sídlem Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, předmětem, které je provádění 

ročních odečtů a rozúčtování nákladů na měření tepla v obecní budově č. p. 193 Kněžmost 

(zdravotnické středisko) dle ceníku, který je součástí návrhu smlouvy přijaté pod čj. OuKn 

2463/22 dne 20. 12. 2022. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 23. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 252/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku č. j. OuKn 1997/22 ze dne 18. 10. 2022 

od firmy ANADA HS s.r.o. IČO 030 20 762 Horní Stakory 77, 293 06 Kosmonosy, 

na projekční práce a inženýrské činnosti na akci „Mateřská škola Kněžmost, rekonstrukce  
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elektroinstalace objektu čp. 219“ za cenu 89.094 Kč (včetně DPH) a ukládá zodpovědné osobě 

vystavit objednávku na provedení prací, jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 253/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku čj. OuKn 2439/22 ze dne 15. 12. 2022 

společnosti Linhart spol. s r.o., IČO 470 52 121 se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav, na provedení společné projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení a dokumentace provedení stavby s položkovým rozpočtem a soupisem prací 

pro výběr zhotovitele na realizaci akce „Sportovní areál u ZŠ Kněžmost“ za nabídkovou cenu 

ve výši 114.950 Kč, včetně DPH, a ukládá zodpovědnému pracovníkovi vystavit objednávku, 

jak je výše uvedeno.   

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 6. 1. 2023 

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

 

Usnesení č. 254/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku č. j. OuKn 2448/22 ze dne 6. 12. 2022 

společnosti DigiDay Czech s. r. o., IČO 060 78 362, se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, na dodání a instalaci venkovní elektronické úřední desky za cenu 266.200 Kč 

včetně DPH, včetně měsíční správy za cenu ve výši 1.077 Kč/1x měsíc, a profylaxe za cenu 

ve výši 4.477 Kč (1x ročně), ukládá zodpovědnému pracovníkovi vystavit objednávku, 

základě které bude uzavřena smlouva na dodávku a instalaci zařízení mezi obcí Kněžmost 

(odběratel) a společností DigiDay Czech s.r.o. (dodavatel), jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 31. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 255/2022-20/RO: 

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

číslo IV-12-6017563/VB/002 (uložení kabelového vedení NN) na pozemku p.č. 784/1 v k.ú. 

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

oprávněná), IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 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: 23. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 256/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby „Přestavba a přístavba chaty, Drhleny, č. ev. 

84, na pozemku p. č. st. 129 a p. č. 297/4, k. ú. Suhrovice“, a to za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č. j. OuKn 2358/22.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 31. 12. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 257/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby „MB_Kněžmost_Vilová_č. parc. 110, IV-12-

6032027“ společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č. j. OuKn 2398/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 12. 2022 

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

 

      Usnesení č. 258/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby „Stavební úpravy a přestavba objektu čp. 82, 

změna užívání, Kněžmost, Branžežská ulice“, a to za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 2406/22.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 12. 2022  

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

 

Usnesení č. 259/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s trvalým vynětím části pozemku p. č. 301/5 o výměře 20 m2 

ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s realizací záměru „Účelová komunikace, 

přístup/příjezd k rybníkům, k. ú. Suhrovice“, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření 

obce č. j. OuKn 2415/22. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 31. 12. 2022 

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

 

Usnesení č. 260/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Stavební úpravy, bytová jednotka 

č. 224/1, Na Mlejnici 224, Kněžmost“, a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření 

obce č. j. OuKn 2457/22.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 10. 1. 2023 

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

        

Usnesení č. 261/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem pronajmout obecní pozemek p. č. 54 o výměře 575 

m2, vodní plocha, v k. ú. Solec.  

Zodpovídá: P. Mužíčková 

Termín: do 6. 1. 2023 

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

Usnesení č. 262/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením dohody o ukončení nájmu pozemku mezi obcí 

Kněžmost a Josefem Herinkem, IČO 085 25 137, ke dni 31. 12. 2022, kterou zanikne nájemní 

smlouva o pronájmu části pozemku č. 2/N/2019 ze dne 11. 12. 2019. a ukládá starostovi 

dohodu, jak je výše uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: P. Mužíčková 

Termín: 23. 12. 2022 

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

Usnesení č. 263/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout část obecního pozemku o výměře 70 m2 

p. č. 1106 v k.ú. Kněžmost za účelem umístění kiosku s občerstvením na koupališti 

v Kněžmostě. 

Zodpovídá: P. Mužíčková 

Termín: do 7. 1. 2023  

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 264/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje úpravu způsobu vyřizování žádostí o samovýrobu dřeva 

nebo prodej hotového dřeva, a to s účinností od 1. 1. 2023 tak, že písemné žádosti o prodej 

dřeva budou odbaveny v pořadí, v jakém je obec obdrží, nerozhodne-li rada obce jinak. Radě 

obce bude následně předložen přehled uzavřených smluv o prodeji dřeva, s informací o ceně.  

Zodpovídá: P. Plívová 

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

 

Usnesení č. 265/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les – 1 kusu douglasky 

tisolisté o obvodu kmene 225 cm na obecním pozemku p. č. 213/3 v k. ú. Koprník 

(za autobusovou čekárnou). 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 1. 2023 

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

 

Usnesení č. 266/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les – 1 kusu lípy srdčité 

o obvodu kmene 250 cm na hranici obecních pozemků 213/7 a 222/2 v k. ú. Koprník. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 1. 2023  

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

 

 

Usnesení č. 267/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zdravotní údržbou stromů na obecních pozemcích: korun 

sakur rostoucích na pozemku p. č. 213/3 a 213/4, borovice na pozemku p. č. 213/4, vrby 

na pozemku p. č. 439 a dvou chráněných dubů na pozemku p. č. 440, vše v k. ú. Koprník, 

a ukládá zodpovědnému pracovníkovi předložit cenové nabídky na výše uvedené práce. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 31. 1. 2023 

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

 

       Usnesení č. 268/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu 

obce Kněžmost na rok 2023 společnosti Spokojený domov, o.p.s., IČO 290 43 913, se sídlem 

Na Návsi 44, Veselá, Mnichovo Hradiště, na terénní sociální služby poskytované občanům 

obce Kněžmost a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel) a Spokojeným domovem o.p.s. (příjemce), na poskytnutí dotace, jak je shora 

uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 10. 1. 2023 

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

       

Usnesení č. 269/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 15.000 Kč Jednotce 

sboru dobrovolných hasičů Kněžmost, JPO 3, za práci jednotky odvedenou v roce 2022 

a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (dárce) a JSDH obce Kněžmost, 

JPO 3 (obdarovaný). 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 12. 2022 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 270/2022-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje odpisový plán na rok 2022 Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 6. 1. 2023 

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

 

Usnesení č. 271/2022-20/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje čerpání finančních prostředků určených na neinvestiční výdaje 

Základní školy a mateřské školy Kněžmost pro vyplácení odměn plynoucích z dohod (mimo 

pracovní poměr) sjednaných na tyto práce: administrátor technických provozů s odměnou 

120.000 Kč ročně; organizace pomocných prací ve školní jídelně – výdejně s odměnou 36.000 

Kč ročně; zpracování mezd a personální agendy včetně vypracování výstupů, komunikace 

s úřady s odměnou a institucemi dle platných zákonů, maximálně 144.000 Kč ročně. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 6. 1. 2023 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v.r.                          Hana Bejrová v.r.                    
starosta obce                                                   ověřovatel 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 22. 12. 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 22. 12. 2022                                                                      Sejmuto dne 9. 1. 2023 

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

 

http://www.knezmost.cz/

