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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Usnesení z 3. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 2. 2018 
 

Čj.: OuKn 491/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam 

Pospíšil - členové rady; Ing. Radka Maděrová - tajemnice  
Počet přítomných členů rady: 5 
Čas  schůze: 15:30 - 16:30 hod. 
 
 

Usnesení č. 29/2018-3/RO: 
Rada schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení z 3. schůze rady obce v roce 2018 pana 
Miloslava Kobrleho. 
 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 

Usnesení č. 30/2018-3/RO: 
Rada schvaluje předložený program 3. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 

Usnesení č. 31/2018-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018. 
Zodpovídá: D. Pěničková 

 
(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 

 
Usnesení č. 32/2018-3/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace neveřejné šachtové studny na pozemku 
p.č. 608/149 v k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 
455/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 18. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 33/2018-3/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace neveřejné šachtové studny na pozemku 
p.č. 608/147 v k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 
456/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 18. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 

Usnesení č. 34/2018-3/RO: 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kněžmost a paní 
EB, nar. xxxx, bytem xxxx, a panem MH, nar. xxxx, bytem xxxx, předmětem které je zřízení 
a provozování kanalizačního potrubí na pozemku p.č. 1006/1  a č. 133/2, vše v k.ú. Kněžmost, 
a dále  vstup a vjíždění na výše uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, provozováním, 
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opravami a úpravami výše uvedeného kanalizačního potrubí. Jednorázová úplata za zřízení 
shora uvedeného věcného břemene byla sjednána ve výši 662,- Kč. 
Zodpovídá: Bc. J. Marková 
Termín: do 28. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 35/2018-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí (objednatel) a panem Liborem 
Černohlávkem (poskytovatel), IČO 165 39 184, se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice, 
o poskytnutí služeb, předmětem které je bezplatné zajištění odběru odložených použitých 
tuků rostlinného původu z domácností za účelem jejich ekologické likvidace.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 23. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 36/2018-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/24/2018/BYT/DPS mezi obcí 
(pronajímatel) a paní LŠ (nájemce), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je 
pronájem bytu č. 2 v 1. NP Domu s pečovatelskou službou Kněžmost o podlahové ploše 43,27 
m2, a to od 1. 3. 2018, za cenu ve výši 1263,- Kč/1 měsíc. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 1. 3. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 

Usnesení č. 37/2018-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje realizovat výběrové řízení v souvislosti s povinností 
stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) prostřednictvím 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj. Předmětem výběrového řízení bude 
zajištění služeb tj. provedení systémové analýzy a zabezpečení činnosti pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Tyto služby budou zajištěny na základě individuáln ě uzavřené 
smlouvy obce a vybraného poskytovatele služby. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 
Termín: do 23. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 38/2018-3/RO: 

Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu KVCK Kn ěžmost čj. OuKn 457/2018 ze dne 9. 2. 
2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 

 
Usnesení č. 39/2018-3/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole čj. OuKn 481/2018 
ze dne 13. 2. 2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 

Usnesení č.40/2018-3/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z veřejné schůze Osadního výboru Solec, Soleček, 
Malobrat řice konané dne 28. 1. 2018. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č.41/2018-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení zateplení fasády budovy čp. 1 Solec (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku č. st. 12/1 v k.ú. Solec dle cenové nabídky čj. OuKn 
1724/17 ze dne 4. 7. 2017 od zhotovitele Roberta Řípy - zednické práce, IČO 674 21 148, 
Koprník 20, za nabídkovou cenu ve výši 120.255 Kč.  
Zodpovídá: L. Nový 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 

Usnesení č.42/2018-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje pronájem kontejnerů od společnosti KOMA RENT s.r.o., 
IČO 270 87 514, pro zajištění provizorního prostoru k výuce žáků základní školy ve školním 
roce 2018/2019 (po dobu výstavby nové školní budovy) dle cenové nabídky čj. OuKn 449/18 
ze dne 14. 2. 2018. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka, Ing. J. Maťák 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
      Ing. Karel Hlávka v. r.                        Miloslav Kobrle v. r.            

starosta obce                                          ověřovatel 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 18. 2. 2018 
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 19. 2. 2018                                                                             Sejmuto dne 6. 3. 2018 

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


