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   OBEC KNĚŽMOST 
     Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 2. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 25. 1. 2023 
Čj.: OuKn 232/23  

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

Palaczuk – členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady: 5                    

Čas zahájení schůze: 18:00 hod. 

 

Usnesení č. 10/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 2. schůze rady obce 

v roce 2023 PhDr. Jaroslava Palaczuka.  

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

 

Usnesení č. 11/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 2. schůze rady obce v roce 2023.   

 

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

 

Usnesení č. 12/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podružného odběru elektrické 

energie mezi obcí Kněžmost (odběratel) a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 

a. s., IČO 463 56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav (poskytovatel), 

předmětem které je poskytnutí elektřiny pro objekt bývalé úpravny vody na Solečku na p. č. 

78 v k. ú. Solec. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 1. 2023 

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

 

Usnesení č. 13/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavby kanalizační a vodovodní přípojky 

pro pozemek parc. č. 110 a kanalizační přípojky pro objekt čp. 128 Kněžmost a dále souhlasí 

s uložením trubního vedení jmenovaných přípojek do obecního pozemku č. 113/3 a č. 113/12, 

vše v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č. j. OuKn 166/23. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín:10. 2. 2023  

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

 

Usnesení č. 14/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti o dotaci ve výši 300.000 Kč v rámci 

vyhlášeného programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS vázáných na program 

zabezpečovaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR „Dotace 

pro jednotky SDH obcí“ v oblasti podpory: Pořízení nového dopravního automobilu nebo 

požárního přívěsu pro hašení na pořízení nového požárního přívěsu pro hašení. Celkové 

předpokládané náklady činí 900.000 Kč, z toho výše poskytnuté dotace z HZS ČR činí 

450.000 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 26. 1. 2023 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 15/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 7/24/2023/BYT/DPS mezi obcí 

Kněžmost (pronajímatel) a paní JM (nájemce), nar. XX, trvale bytem XX, předmětem které 

je pronájem bytu č. 7 o podlahové ploše 43,86 m2 v Domě s pečovatelskou službou 

v Kněžmostě. Nájemné je stanoveno ve výši 32,12 Kč/ 1 m2 pronajímané plochy, smlouva 

se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 2. 2023. 

Zodpovídá: P. Mužíčková 

Termín: do 31. 1. 2023 

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

 

Usnesení č. 16/2023-2/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost čj. OuKn 191/23 o přidělení bytu v Domě 

s pečovatelskou službou v Kněžmostě a ukládá odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto 

žádost do evidence zájemců. 

Zodpovídá: M. Kastnerová 

Termín: do 18. 2. 2023 

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: 26. 1. 2023 

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 27. 1. 2023                                                                      Sejmuto dne 13. 2. 2023 

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

 

http://www.knezmost.cz/

