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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 22. 2. 2023 
Č.j.: OuKn 479/2023  
Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Libor Kastner; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Petr Košek; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; PhDr. 

Jaroslav Palaczuk; Zbyšek Orzech; Ing. Adam Pospíšil; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima 

– zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Čas zahájení zasedání: 18:00 hod.  

 

 

Usnesení č. 1/2023-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  počtem hlasů pro 15 – proti   0 – zdržel se 0       ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 2/2023-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2023 Ing. Miroslava Štěpánka a pana 

Petra Koška, zapisovatelku paní Petru Mužíčkovou.    

                                     počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0   ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 3/2023-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 1. zasedání v roce 2023: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2022  

5. Rozpočtové opatření č. 1/2023  

6. Směrnice Kněžmost č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

7. Plánovací smlouva – pozemek p.č. 725/119, k.ú. Kněžmost 

8. Realizace projektu „Protáhni své tělo s kamarády“ (workoutové hřiště) a přijetí finančního 

daru od Nadačního fondu ŠKODA AUTO 

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě  

10. Žádost o dotaci na akci „Oprava podlah učeben a tělocvičny ZŠ Kněžmost“ 

11. Poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 

2023“ 

12. Vyúčtování činností na lesním majetku obce Kněžmost za rok 2022 

13. Zápis ze schůze revizní skupiny DSO Mikroregion Český ráj 

14. Diskuze zastupitelů 

15. Diskuze občanů 

16. Závěr 

  počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se   0     ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 4/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 

Zodpovídá: D. Pěničková 

                                               počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se   0    ► usnesení bylo přijato 
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 Usnesení č. 5/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost odkládá rozhodnutí o Směrnici č. 1/2023 pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu na příští zasedání.  

Zodpovídá: Mgr. Bc. L. Kilián 

Termín: do příštího zasedání ZO  

                                                počtem hlasů pro 14 – proti 0 – zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

  

       Usnesení č. 6/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí Kněžmost, na straně 

jedné, a manželi ZKM, nar. xxx, a Ing. MK, nar. xxx, oba trvale bytem xxx; manželi Ing. JK 

nar. xxx, a KK, nar. xxx, oba trvale bytem xxx; a manželi Ing. MS, nar. xxx, trvale bytem xxx, 

a Bc. KS, nar. xxx, trvale bytem xxx, na straně druhé, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je 

výše uvedeno, uzavřít. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 20. 3. 2023  

 počtem hlasů pro 12 – proti – 3 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 7/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s následným postupem realizace projektu „Protáhni své 

tělo s kamarády“ (workoutové hřiště) a přijetí finančního daru od Nadačního fondu ŠKODA 

AUTO  

1. Uzavření smlouvy na realizaci a provozování, s určením zodpovědnosti, workoutového hřiště 

na pozemku p. č. 1110/2 v k. ú. Kněžmost, jehož majitelem je TJ Sokol Kněžmost.  

2. Následně budou posouzeny a aktualizovány cenové nabídky jednotlivých dodavatelů. 

3. Uzavření smlouvy s poskytovatelem finančního daru (Nadační fond ŠKODA AUTO) 

je možné nejdříve po splnění bodu č. 1. 

Zodpovídá: starosta 

počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se   0   ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 8/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní 

smlouvě ze dne 24. 11. 2022 mezi obcí Kněžmost (budoucí kupující) a MUDr. OŠ (budoucí 

prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx, paní LT (budoucí prodávající), nar. xxx, trvale bytem 

xxx, Ing. MJ (budoucí prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx a paní JJ (budoucí prodávající), 

nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem kterého je prodloužení doby, do které se budoucí 

prodávající zavazují prodat části pozemků p.č. 480 o výměře 9 m2 a p.č. st. 23 o výměře 7 m2, 

oba v k.ú. Suhrovice do vlastnictví budoucího kupujícího a budoucí kupující se zavazuje 

odkoupit od budoucího prodávajícího „předmětné pozemky“, a to z  30. 4. 2023 do 30. 6. 2023. 

Zodpovídá:P. Mužíčková 

Termín: do 15. 3. 2022 

   počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0 ► usnesení bylo přijato 

       Usnesení č. 9/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy VPS-

232-1-2023 Ministerstvem financí ČR z podprogramu 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje 

materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ na realizaci projektu 

„Oprava podlah tělocvičny a učeben ZŠ Kněžmost“ v celkové hodnotě cca 4,5 milionu Kč. Obec 

je připravena ke spolufinancování této akce ve výši 30 % z celkových výdajů. 

Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

Termín: do 3. 3. 2023 

  počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0   ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 10/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce na základě 

vyhlášeného programu „Podpora činností místních spolků obcí Kněžmost 2023“ příjemci 



Spisový znak: 101.2.1 

Skartační znak: A/10                                                                                               
   

   ÚD 

 - 3 - 

dotace Tělocvičné jednotě Sokol Kněžmost, IČO 624 52 142, Hradišťská 181, 294 02 Kněžmost,  

v celkové výši 500.000 Kč tak, že částka ve výši 400.000 Kč bude poukázána na bankovní účet 

příjemce dotace, číslo účtu 483274339/0800, a částka ve výši 100.000 Kč na bankovní účet 

příjemce dotace, číslo účtu 258330779/0300, a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora uvedeného spolku (příjemce), 

jak je výše uvedeno.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 10. 3. 2023 

počtem hlasů pro 14 – proti 0 – zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 11/2023-1/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce na základě 

vyhlášeného programu „Podpora činností místních spolků obcí Kněžmost 2023“ příjemci 

dotace Spolku přátel a kultury Kněžmost, IČO 058 43 197, Branžežská 126, 294 02 Kněžmost, 

ve výši 105.000 Kč, a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora uvedeného spolku (příjemce), jak je výše uvedeno.  

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: do 10. 3. 2023 

   počtem hlasů pro 14 – proti 0 – zdržel se 1   ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

            ………….…………..……….. 

                      Ing. Karel Hlávka v.r. 

                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 .....................................................                                             ..................................................... 

     Ing. Miroslav Štěpánek v.r.                                                                  Petr Košek v.r. 

                zastupitel                                                                                          zastupitel 

Zápis vyhotoven dne: 23. 2. 2023      

Zapsala: Petra Mužíčková  

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 24. 2. 2023                                                                          Sejmuto dne 13. 3. 2023 

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

 


