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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 5. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 3. 2018 
 

Čj.: OuKn 692/2018  
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 - 16:20 hod. 
 
 

Usnesení č. 53/2018-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 5. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Jana Hofmanna. 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 54/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 5. schůze rady obce v roce 2018. 
           (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 

 
Usnesení č. 55/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2018 mezi obcí 
Kněžmost (objednatel) a společností SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B (zhotovitel), EMH stavební 
CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky zastoupené správcem sdružení společností EMH 
stavební CZ s.r.o., IČO 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, Praha 8, předmětem 
kterého je změna rozsahu závazku dle změnového listu č. 1 a tím i změna celkové ceny díla - 
nově činí celková cena 88.880.529,00 Kč, bez DPH, a ukládá starostovi dodatek ke smlouvě, 
jak je výše uvedeno, uzavřít. 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 56/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby garáže na pozemku č. 725/54, 
s úpravou napojení tohoto pozemku na komunikaci na pozemku č. 725/102, tj. se zřízením 
vstupu/vjezdu na pozemek, vše v k.ú. Kněžmost, a to za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 663/18, včetně podmínek stanovených ve vyjádření DI Policie 
ČR. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 27. 3. 2018 

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

Usnesení č. 57/2018-5/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím účelového daru dobrovolnému svazku obcí 
Mikroregion Český ráj, IČO 69155950, se sídlem Vyskeř 88, ve výši 8 000 Kč na zajištění 
provozu (propagace, koordinace, ztráta z provozu) letních turistických autobusových linek 
v Českém ráji v roce 2018 a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí (dárce) 
a Mikroregionem Český ráj (obdarovaný), jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 3. 2018 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č. 58/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení prací „Zatrubnění části příkopu v místní části 
Chlumín“ dle cenové nabídky čj. OuKn 701/18 společnosti SATURN služby s.r.o., IČO 032 
56 197, se sídlem Lhotice 43, a souhlasí s vystavením objednávky na provedení prací, jak je 
výše uvedeno. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 31. 5. 2018 

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

 
Usnesení č. 59/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje pořízení zvonu do objektu zvoničky na pozemku č. st. 63 
v k.ú. Lítkovice (MČ Chlumín) dle cenové nabídky čj. OuKn 704/18 dodavatele Jan Šeda, 
kovolitectví, IČO 873 32 108, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Tůmova 527, a souhlasí 
s vystavením objednávka, jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák, PhDr. Jaroslav Palaczuk 
Termín: 30. 6. 2018 

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

Usnesení č. 60/2018-5/RO: 
Rada obce schvaluje záměr prodat pozemek č. st. 230 o výměře 16 m2 a pozemek č. 531/16 
o výměře 72 m2, oba oddělené geometrickým plánem č. 165-142/2016, v k.ú. Srbsko. 
Zodpovídá: Bc. J. Marková 
Termín: do 31. 3. 2018 

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

 
Usnesení č. 61/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout budovy a zařízení umístěné na pozemku 
č. 195/1 a č. 196/1 v k.ú. Suhrovice, za účelem jejich provozování, včetně provozu občerstvení, 
v sezóně 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová  
Termín: do 26. 3. 2018 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
 
Usnesení č. 62/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 1/2013 
mezi obcí a ZCh, nar. xxxx, a to ke dni 31. 3. 2018. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 28. 3. 2018 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
 
Usnesení č. 63/2018-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1/2018 mezi obcí 
(pronajímatel) a MV (nájemce), nar. xxxx, trvale bytem xxxx, předmětem které je pronájem 
bytu v čp. 219 Kněžmost na dobu určitou do 31. 5. 2019 za cenu 32,2 Kč/1m2/1měsíc. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 1. 4. 2018 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č. 64/2018-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 2. zasedání Zastupitelstva obce 
Kněžmost, které se uskuteční dne 22. 3. 2018:  
- OZV č. 1/2018, požární řád, včetně řádu ohlašovny požáru 
- prodej pozemku č. 608/55 v k.ú. Kněžmost 
- rozpočtové opatření č. 1/2018 
- zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion ČR-Pod Mužským v roce 2017 
- přezkum hospodaření obce za rok 2017 - informace 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
Termín: 15. 3. 2018   

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

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

starosta obce                                       ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 19. 3. 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 20. 3. 2018                                                                             Sejmuto dne 4. 4. 2018 

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


