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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Usnesení z 2. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 31. 1. 2018 
 

Čj.: OuKn 373/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; - členové 

rady; Ing. Radka Maděrová - tajemnice  
Omluven: Ing. Adam Pospíšil 
Počet přítomných členů rady: 4 
Čas  schůze: 15:30 - 17:10 hod. 
 
 

Usnesení č. 15/2018-2/RO: 
Rada schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení z 2. schůze rady obce v roce 2018 pana Jana 
Hofmanna. 
 

(počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 16/2018-2/RO: 

Rada schvaluje předložený program 2. schůze rady obce v roce 2018. 
 

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

Usnesení č. 17/2018-2/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést stavbu „Žantov, přeložka VN, p.č. 1145/1, Brzobohatá“, 
číslo smlouvy IZ-12-6000542/VB/1 mezi obcí Kněžmost, IČO 002 38 023, se sídlem Kněžmost, 
Na Rynku 51, (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 247 29 035, 
se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností 
K. Uhlíř s.r.o., IČO 475 39 399, se sídlem Čelákovice, Zálužská 118, Záluží, (strana budoucí 
oprávněná) a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 5. 2. 2018 

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

Usnesení č. 18/2018-2/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Srbsko, kNN, p.č. 476/5, Monika 
Čechová“ za podmínek uvedených ve vyjádření čj. OuKn 254/2018 a dále schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu 
„Srbsko, kNN, p.č. 476/5, Monika Čechová“, číslo stavby IV-12-6022054, číslo smlouvy IV-
12-6022054/VB/1 mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce 
a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností Miroslav Cihelka, IČO 125 42 
610, se sídlem Kamýk nad Vltavou, Jelence 50,  vše za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření č.j. OuKn 254/18, a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 8. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č. 19/2018-2/RO: 
     Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu a doprovodných 
staveb na pozemku č. 10/1 v k.ú. Úhelnice, současně souhlasí s napojením pozemku p. č. 10/1 
na místní pozemní komunikaci a s uložením vodovodní přípojky pro pozemek č. 10/1 
do obecního pozemku p.č. 779/2 v k.ú. Úhelnice, vše za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření č.j. OuKn 276/18. 
     Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením smlouvy o právu umístit a provést stavbu 
objektu sjezdu (napojení pozemku na místní komunikaci) a vodovodní přípojky pro pozemek 
p.č. 10/1 v k.ú. Úhelnice, jako součást realizace záměru „Výstavba nového RD 
a doprovodných staveb, p.p.č 10/1, k.ú. Úhelnice“, mezi obcí Kněžmost (strana budoucí 
povinná, vlastník dotčeného pozemku) a paní AH (strana budoucí oprávněná, investor 
stavby), bytem xxx, a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 10. 2. 2018 

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

Usnesení č. 20/2018-2/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku 
č. 725/69 v k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
324/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 15. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
Usnesení č. 21/2018-2/RO: 

Rada obce schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků obcí 
Kněžmost v roce 2018“. 
Termín: do 1. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 22/2018-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schválila vyplacení odměny ve výši 500 Kč každému členu okrskových 
volebních komisí, kterým nebyla tato odměna stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra ČR 
č. 475/2017Sb, za práci ve volební komisi v 1. a 2. kole volby prezidenta (případně poměrnou 
část). Náklady na odměny budou uhrazeny z rozpočtu obce. 
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín: do 15. 3. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 23/2018-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením příspěvku DSO Mikroregion Český ráj, Vyskeř 
88, PSČ 512 64, na projekt „Cyklobusy v Českém ráji“ z původních 6 000,- Kč na 8 000,- Kč 
ročně.   
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 28. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
Usnesení č. 24/2018-2/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádosti čj. OuKn 129/18 a čj. OuKn 130/18, obě ze dne 
10. 1. 2018, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kněžmost a ukládá 
odpovědnému pracovníkovi zařadit tyto žádosti do seznamu zájemců o byt v DPS Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. l. Hybnerová 
Termín: do 10. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č. 25/2018-2/RO: 
Rada obce Kněžmost stanovuje následující pořadí zájemců o umístění do bytu č. 2 v DPS 
Kněžmost: 1. xxxx, žádost čj. OuKn 1075/2016 ze dne 11. 5. 2016, 2. xxxx, žádost čj. OuKn 
241/2004 ze dne 1. 3. 2004, 3.  xxxx, žádost čj. OuKn 677/2005 ze dne 13. 7. 2005. 
Zodpovídá: Ing. l. Hybnerová 
Termín: do 28. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 26/2018-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje úhradu členského příspěvku ve výši 1.500 Kč  za rok 2018 
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. tajemnice OÚ Kněžmost.  
Zodpovídá: D. Pěničková 
Termín: do 1. 2. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 27/2018-2/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování ZŠaMŠ Kněžmost přijaté pod čj. OuKn 
313/2018 dne 25. 1. 2018 příspěvku na stravování žáků a zaměstnanců školy v období září - 
prosinec 2017 (hasičská zbrojnice), včetně vyúčtování nákupu termonádob na přepravu 
obědů. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 28/2018-2/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s posunutím termínu revize knihovního fondu v obecní 
knihovně z letošního roku na rok 2019. 
Zodpovídá: I. Cenefelsová 

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

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

starosta obce                                        ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 6. 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 v Kněžmostě : 

vyvěšeno dne 7. 2. 2018                                                                             sejmuto dne 22. 2. 2018 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na  www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 


