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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Usnesení z 1. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 10. 1. 2018 
 

Čj.: OuKn 110/2018 
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. 1/2018-1/RO: 
Rada schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení z 1. schůze rady obce v roce 2018 pana PhDr. 
Jaroslava Palaczuka. 
 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0 ) 
 
Usnesení č. 2/2018-1/RO: 

Rada schvaluje předložený program 1. schůze rady obce v roce 2018. 
 

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

Usnesení č. 3/2018-1/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku č. 608/137, 
dále souhlasí s napojení pozemku p.č. 608/137 na místní pozemní komunikaci na pozemku 
č. 608/124 a s uložením trubního vedení přípojky kanalizace a vodovodu do obecního 
pozemku č. 608/124, vše v k.ú. Kněžmost, vše za podmínek uvedených ve vyjádření obce 
čj. OuKn 9/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 15. 1. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
Usnesení č. 4/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s napojením pozemku p.č. 847/28 na místní komunikaci 
na pozemku p.č. 847/31 v k.ú. Kněžmost, ulice K Důním, Kněžmost, a to za dodržení 
podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 12/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 15. 1. 2018 

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

Usnesení č. 5/2018-1/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Malobratřice, čp. 8, 
Koprnický; číslo stavby IZ-12-6000607“ a s uložením kabelového vedení NN do obecního 
pozemku č. 472 v k.ú. Malobratřice, vše za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 
70/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 15. 1. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č. 6/2018-1/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 6/N/2017 mezi obcí 
a společností IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o., IČO 267 08 558, se sídlem Praha 1, Opletalova 
922/8, předmětem které je pronájem části pozemku p. č. 528/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Srbsko 
za dohodnutou cenu ve výši 20 Kč/1m2 pozemku, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše 
uvedeno, uzavřít. 
Zodpovídá: Bc. J. Marková 
Termín: do 31. 1. 2018 

 (počtem hlasů pro 4 – proti 1 – zdržel se 0) 
Usnesení č. 7/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí o žádosti čj. OuKn 1455/17, doplněné dne 3. 1. 2018 
s tím, že bude žadateli předložen jiný návrh dělení pozemku k realizaci převodu.  
Zodpovídá: Bc. J. Marková 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 8/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 608/55 o výměře 98 m2 v k.ú. 
Kněžmost. 
Zodpovídá: Bc. J. Marková 
Termín: do 20. 1. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 9/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí finan čního příspěvku ve výši 11.040 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje mezi obcí 
Kněžmost (příjemce) a Středočeským krajem (poskytovatel), se sídlem Zborovská 81/11, 
Praha 5, za účelem zřizování nových oplocenek při obnově melioračními a zpevňujícícmi 
dřevinami. 
Zodpovídá: Bc. J. Marková 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 10/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí o žádosti čj. OuKn 4/18 ze dne 2. 1. 2018 s tím, 
že žadateli bude doporučeno podat žádost se všemi náležitostmi po vyhlášení programu 
určeného pro poskytování dotací místním spolkům.  
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín: do 31. 1. 2018 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 11/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí smlouvu uzavřenou dne 1. 9. 2017 mezi Základní školou 
a mateřskou školou Kněžmost (nájemce), IČO 710 08 446, se sídlem Kněžmost, Na Františku 
75, a Tělocvičnou jednotou Sokol Kněžmost (pronajímatel), IČO 624 52 142, se sídlem 
Kněžmost, Hradišťská 181, o pronájmu tělocvičny a haly v budově čp. 181 Kněžmost 
(sokolovna).  
Zodpovídá: S. Drdolová 

 (počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
 
Usnesení č. 12/2018-1/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze schůze Kulturní komise Rady obce 
Kněžmost konané dne 4. 1. 2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

(počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0) 
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Usnesení č. 13/2018-1/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z veřejné schůze OV Čížovka, Drhleny, Suhrovice 
konané dne 10. 12. 2017. 
Zodpovídá:  

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

Usnesení č. 14/2018-1/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 1. zasedání Zastupitelstva obce 
Kněžmost v roce 2018: 
- rozpočtové opatření č. 14/2017 
- příspěvek na činnost MAS (darovací smlouva) 
- převod pozemku p.č. 759/9 v k.ú. Srbsko  
- prodej pozemku p.č. 759/10 v k.ú. Srbsko  
- plán zasedání zastupitelstva na rok 2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.             PhDr. Jaroslav Palaczuk v. r.             

starosta obce                                        ověřovatel 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 12. 1. 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 15. 1. 2018                                                                        sejmuto dne 30. 1. 2018 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na  www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 


