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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 10. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 6. 6. 2018 
 

Čj.: OuKn 1433/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk (dostavil se 

v čase 15:45 hod.); Ing. Adam Pospíšil - členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Omluven: - - - 
Počet přítomných členů rady:  5 
Čas schůze: 15:30 - 17:10 hod. 

 
 
Usnesení č. 121/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 10. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Jana Hofmanna. 
 

(počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 122/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 10. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 123/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2017 uzavřené 
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. 2, a tím i změna celkové 
ceny díla, která nově činí  89.944.470 Kč, bez DPH, a ukládá starostovi dodatek ke smlouvě, 
jak je výše uvedeno, uzavřít. 
Zodpovídá: S. Drdolová (smlouva), Ing. J. Maťák (prohlášení TDS) 
Termín: do 13. 6. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 124/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu kontejnerů č. 180059 
mezi společností KOMA RENT s.r.o., (pronajímatel), IČO 27087514, Za zastávkou 373, 
Praha 10 – Dolní Měcholupy, a obcí Kněžmost (nájemce), předmětem které je pronájem 
kontejnerů, typ C3V obytný (9 ks) a typ C3S04 sanitární (1 ks) po dobu 12 měsíců na období 
od 07.2018 do 06.2019 za cenu 37.300 Kč/ 1 měsíc. Součástí smlouvy je kromě pronájmu 
kontejnerů dále dodávka dalších služeb: doprava, manipulace, montáž, demontáž, vše 
za ceny uvedené v článku 2 shora jmenované smlouvy, jejichž celková výše činí 431.915 Kč  
a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 15. 6. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 125/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku č. 608/78 
v k.ú. Kněžmost a dále souhlasí s napojením tohoto pozemku na místní pozemní komunikaci 
na pozemku č. 608/64 a s uložením trubního vedení přípojky kanalizace a vodovodu 
do obecního pozemku č. 608/64, vše v k.ú. Kněžmost, a to za podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 1349/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín:  

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 126/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodního vedení (prodloužení 
vodovodního řadu) na pozemku p.č. 5/51 v k.ú. Kněžmost, při dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření č.j. OuKn 1355/18 a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene práva služebnosti mezi  obcí Kněžmost (budoucí povinný), 
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (budoucí oprávněný), IČO 46356983, 
se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav,  paní AB, nar. xxxx, bytem xxxx, panem DF, nar. 
xxxx, bytem xxxx, a paní  JK, nar. xxxx, bytemxxxx, všichni jako investoři stavby, tak, jak 
byla předložena radě obce, a ukládá starostovi smlouvu jak je výše uvedeno podepsat.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 24. 6. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

V čase 15:45 se dostavil radní pan PhDr. Jaroslav Palaczuk. 
 

Usnesení č. 127/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby kanalizační a vodovodní přípojky 
na připojení plánovaného objektu rodinného domu na pozemku č. 5/57, a s uložením 
trubního vedení kanalizační a vodovodní přípojky do obecního pozemku p.č. 5/51 v k.ú. 
Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření č.j. OuKn 1361/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 24. 6. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 128/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby kanalizační a vodovodní přípojky 
na připojení plánovaného objektu rodinného domu na pozemku č. 5/58, a s uložením 
trubního vedení kanalizační a vodovodní přípojky do obecního pozemku č. 5/51 v k.ú. 
Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření č.j. OuKn 1362/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín:  

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 129/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro připojení 
stávajícího objektu rodinného domu čp. 30 Suhrovice na pozemku č. st. 20/2 v k.ú. Suhrovice 
a s uložením trubního vedení vodovodu do obecního pozemku č. 430/1 v k.ú. Suhrovice, 
za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1412/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 4. 7. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 130/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro připojení 
stávajícího objektu rodinného domu čp. 31 Suhrovice na pozemku č. st. 20/1 a s uložením 
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trubního vedení vodovodní přípojky do obecního pozemku č. 430/1, vše v k.ú. Suhrovice, 
za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření č.j. OuKn 1415/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 4. 7. 2018  

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 131/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje zařazení žádosti čj. OuKn 1204/18 ze dne 14. 5. 2018 (oprava 
povrchu části MK v ul Pod Hrádkem) k podkladům, které budou projednávány 
při schvalování rozpočtu obce na rok 2019.   
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Předpokládaný termín:  do 31. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 132/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s nabídkou společnosti REALSTAV spol. s r. o., IČO 256 85 
210, se sídlem Mladá Boleslav, Klaudiánova 124/7, na poskytnutí služeb souvisejících 
s administrací projektu „Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, propojení se skupinovým 
vodovodem Kněžmost“ spolufinancovaného z rozpočtu Středočeského kraje (dotace) 
za nabídkovou cenu ve výši 41.140 Kč, vč. DPH, a dále souhlasí s uzavřením příkazní 
smlouvy tak, jak je přiložena k předložené nabídce výše čj. OuKn 1441/18 ze dne 6. 6. 2018 
výše uvedené společnosti.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 15. 6. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 133/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti obce o poskytnutí příspěvku na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku z programu „Zásady pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu 
kontroly jejich využití“.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 10. 6. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 134/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce na rok 2018 Spolku 
přátel kultury Kn ěžmost, IČO 5843197, se sídlem Kněžmost, Branžežská čp. 126, ve výši 
20.000 Kč na akci „Vystoupení Michala Nesvatby –To nejlepší od Michala“, která se 
uskuteční dne 3. září 2018, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a jmenovaným spolkem (příjemce), jak je shora uvedeno, 
s úhradou předmětně částky nejpozději do 14ti dnů ode dne konání akce.  
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín: do 21. 6. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 135/2018-10/RO: 

     Rada obce Kněžmost schvaluje záměr převodu (prodej, směna) části obecního pozemku 
č. 25/1 o výměře cca 320 m2 a části pozemku č. 495/1  o výměře cca 100 m2, oba v k.ú. Solec. 
Záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického plánu.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová  
Termín: do 31. 8. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 136/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr oddělit část obecních pozemků č. 229/3 a č. 195/3, vše 
v k.ú. Koprník tak, aby byl zachován přístup na pozemek č. 199/59 k.ú. Koprník.  Záměr 
bude zveřejněn po vyhotovení geometrického plánu.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 15. 7. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 137/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout část obecních pozemků č. 1101/3 o výměře 
368 m2, č. 1101/5 o výměře 3782 m2, a č.st. 458 o výměře 224 m2, včetně stavby čp. 236 
Kněžmost,  vše v k.ú. Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 12. 6. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 138/2018-10/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování za služby poskytnuté v souvislosti 
s pronájmem bytů a nebytových prostor v objektu Domu s pečovatelskou službou za rok 
2017. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 139/2018-10/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje provedení kontrol a čištění spalinových cest v objektech obce 
dle cenové nabídky č.j. OuKn 1052/18 ze dne 23.04.2018 pana Jaromíra Žďánského, člen 
Společenstva kominíků ČR, IČO  691 50 923, se sídlem Hradec Králové, Antonína Dvořáka 
1128/8. 
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín: do 15. 6. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 140/2018-10/RO: 
Rada obce bere na vědomí zápis č. 4/2018 z jednání kulturní komise konaného dne 17. 5. 
2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.               Jan Hofmann v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
Zápis vyhotoven dne: 8. 6. 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 11. 6. 2018                                                                        Sejmuto dne 26. 6. 2018 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na  www.knezmost.cz 
Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 


