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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 9. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 23. 5. 2018 
 

 
Čj.: OuKn 1302/2018 
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. 110/2018-9/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 9. schůze rady obce 
v roce 2018 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

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

 
Usnesení č. 111/2018-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 9. schůze rady obce v roce 2018. 
 

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

Usnesení č. 112/2018-9/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku 
č. 725/71 v k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
1295/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 31. 5. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 
Usnesení č. 113/2018-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Kněžmost a společností 
as4u.cz, s.r.o., IČO 288 84 035, se sídlem Praha 2, J. Masaryka 195/24,  na poskytnutí 
redakčního a publikačního systému Public4u jako uceleného systému správy a provozování 
webových stránek obce Kněžmost na doméně www.knezmost.cz, včetně vytvoření grafického 
vzhledu (responzivní design) a jeho implementace do systému Public4u, a poskytování 
technické podpory a webhostingu pro shora uvedenou doménu, vše za podmínek uvedených 
v předloženém návrhu smlouvy čj. OuKn 1304/18. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 5. 6. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 114/2018-9/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finačního daru Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub RADOST, Barákova 23, Prostějov, na volnočasové 
aktivity rodin s postiženými dětmi. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 15. 6. 2018 

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

Usnesení č. 115/2018-9/RO: 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s Karlem Pítrem, IČO 866 89 169, se sídlem Mašov 
23, 511 01 Turnov, předmětem které je provedení veřejnosprávní kontroly zřízené 
příspěvkové organizace za rok 2017. 
Zodpovídá: D. Pěničková 
Termín: do 10. 6. 2018 

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

Usnesení č. 116/2018-9/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 50 350 Kč 
Základní škole a mateřské škole Kněžmost, na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých 
zaplacení 80% faktury Sokol Kněžmost za využívání prostor sokolovny a haly pro výuku 
tělesné výchovy žáků základní školy v období prosinec 2017 – březen 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

 
Usnesení č. 117/2018-9/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí změny adres základní školy, školní družiny a školního 
klubu. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 118/2018-9/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z jednání redakční komise pro Novinky 
z Kněžmostska č. 2/2018.  
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

Usnesení č. 119/2018-9/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze OV  Čížovka, Drhleny, Suhrovice 
konané dne 2. 5. 2018. 
ad. 1. Rada obce ukládá zodpovědnému pracovníkovi zahájit jednání s majitelem dotčeného 
pozemku za účelem vyřešení majetkoprávních vztahů 
Zodpovídá: Ing. Lenka Hybnerová 
Termín: do 30. 6. 2018 
ad. 3. Uvedená problematika je primárně věcí sousedských vztahů, nikoliv doporučení nebo 
příkazů obce. 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 120/2018-9/RO: 

     Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí politiky GDPR a v souvislosti s tím pověřuje 
starostu jmenováním garantů systému GDPR obce Kněžmost takto: 
Mgr. Zbyn ěk Neumann - pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
Ing. Radka Maděrová, tajemnice - koordinátor GDPR pro obec Kněžmost. 
     Rada obce Kněžmost souhlasí se zněním předložených dokumentů „Informace o GDPR 
pro zastupitele a zaměstnance obce Kněžmost“ a se zněním dokumentu „Informace o GDPR 
pro občany a obchodní partnery obce Kněžmost“. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 27. 5. 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 28. 5. 2018                                                                             Sejmuto dne 12. 6. 2018 

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


