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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení ze 7. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 11. 4. 2018 
 

Čj.: OuKn 980/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk (dostavil se 

v čase 16:00 hod.); Ing. Adam Pospíšil - členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Počet přítomných členů rady: 5 
Čas schůze: 15:30 - 16:40 hod. 
 
 

Usnesení č. 77/2018-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 7. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Jana Hofmanna. 

(počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 78/2018-76/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 7. schůze rady obce v roce 2018. 
           (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 

. 
Usnesení č. 79/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Soleček, p.č. 127/18, 
Adamčík; číslo stavby IV-12-6022616“ investora a stavebníka společnosti ČEZ Distribuce 
a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené 
na základě plné moci společností EJK s.r.o., IČO 006 63 115, se sídlem Benátky nad Jizerou, 
Dražice nad Jizerou 75, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 876/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 25. 4. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 80/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Kněžmost (budoucí povinný) a společností  Na Aleji s.r.o. (budoucí oprávněný), 
IČO 279 15 760, se sídlem Řepov 187, předmětem kterého je zřízení věcného břemene 
k obecnímu pozemku č. 222/1 a č. 222/2 v k.ú. Koprník za účelem uložení potrubí 
vodovodního řadu a vodovodní přípojky k objektu na pozemku č. st. 35/3 a pro pozemek p.č. 
256, vše v k.ú. Koprník. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 30. 4. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 

Usnesení č. 81/2018-7/RO: 
Rada obce Kněžmost neschvaluje návrh zachovat a provozovat stávající vodovod v místní 
části Suhrovice paralelně s nově budovaným vodovodem z důvodů uvedených ve vyjádření 
obce čj. OuKn 909/18 a petici obyvatel místní části Suhrovice, přijaté pod čj. OuKn 795/18 
dne 28. 3. 2018, nevyhovuje. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 27. 4. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
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Usnesení č. 82/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci při rekonstrukci bytového 
domu čp. 23 Kněžmost“ mezi obcí Kněžmost a Bytovým družstvem Kněžmost, IČO 264 
77 149, se sídlem Kněžmost, Na Rynku 51, předmětem které je úprava vzájemných práv 
a povinností smluvních stran při rekonstrukci bytového domu čp. 23 Kněžmost, zejména pak 
poskytnutí finančního příspěvku bytovému družstvu ve výši 750.000 Kč na úhradu nákladů 
rekonstrukce domu. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 25. 4. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 83/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s umístěním technického zařízení pro bezdrátový přenos 
signálu (vysílací bod) na budovu Domu s pečovatelskou službou Kněžmost (čp. 24 Kněžmost), 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a společností 
Dragon Internet a.s., IČO 272 37 800, se sídlem Kosmonosy, Pod Loretou 883, předmětem 
které je pronájem prostoru pro umístění technického zařízení, jak je výše uvedeno, vše 
dle návrhu přijatého pod čj. OuKn  810/18 dne 27. 3. 2018, za splnění podmínky navýšení 
rychlosti přenosu dat pro knihovnu na 20 Mbps Office za stávající cenu a současně úhradu 
nájemného ve výši 500 Kč měsíčně (6 000,- Kč ročně), a to na dobu určitou v trvání  2 let. 
Zodpovídá: Ing. l. Hybnerová 
Termín: 30. 4. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 84/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 24/6 v k.ú. 
Kněžmost a doporučuje zastupitelstvu obce prodej předmětného pozemku neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 15. 5. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 85/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace z programu „Podpora činnosti místních 
spolků obcí Kněžmost v roce 2018“ spolku SOLÍNEK, o.s., IČO 228 45 127, se sídlem Solec 
čp. 21, ve výši 15.000 Kč, a dále souhlasí s poskytnutím dotace z programu „Podpora činnosti 
místních spolků obcí Kněžmost v roce 2018“ SDH Solec - Malobratřice, IČO 676 75 344, 
se sídlem Solec čp. 1, ve výši 10.000 Kč, a dále souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace, jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín: 30. 4. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 

V čase 16:00 hod. se dostavil radní pan PhDr. Jaroslav Palaczuk. 
 
Usnesení č. 86/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 816/18 ze dne 27. 3. 2018 a ukládá 
odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do pořadníku zájemců o byt v DPS 
Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

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



Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                     ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 3 -

Usnesení č. 87/2018-7/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí 21. Výroční zprávu za rok 2017 a Zápis z výročního 
shromáždění domu č. p. 79 ul. Branžežská. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

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

Usnesení č. 88/2018-7/RO: 
Rada obce bere na vědomí výsledek zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 
2018/2019. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 89/2018-7/RO: 
Rada obce bere na vědomí špatný stav oken na budově školy čp. 75 Kněžmost, ul. 
Na Františku, a do doby výměny oken zajistí provizorní opravu. 
Zodpovídá: L. Nový 
Termín: do 30. 4. 2018 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
  
Usnesení č.90/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 1/2018 (novinky) a č. 2/2018 (zpravodaj) 
z jednání redakční komise. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 91/2018-7/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze OV pro místní části Čížovka, Drhleny, 
Suhrovice konané dne 4. 4. 2018. 
Zodpovídá: ad. 1 a 4 L. Nový (očíslování stožárů VO, úprava povrchu MK), ad. 2 Ing. K. Hlávka 
(veřejný rozhlas), ad. 3 - odloženo bez termínu 

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

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                        Jan Hofmann  v. r.          

starosta obce                                       ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 16. 4. 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 17. 4. 2018                                                                             Sejmuto dne 2. 5. 2018 

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


