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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 13. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 1. 8. 2018 
 

Čj.: OuKn 1901/2018  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann Miloslav Kobrle; Ing. Adam Pospíšil; PhDr. Jaroslav 

Palaczuk - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Počet přítomných členů rady:  5 
Čas schůze: 15:30 - 16:50 hod. 

 
Usnesení č. 173/2018-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 13. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Jana Hofmanna. 
 

(počtem hlasů pro 5  – proti 0 – zdržel se 0  )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 174/2018-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 12. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 5  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 175/2018-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Dohody o ukončení smlouvy o poskytování 
servisních služeb č. GS2013794_Kněžmost_KV“ ze dne 19. 12. 2013 a „Dohody o převodu 
práv a povinností ze smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 12. 9. 2016 
mezi společností Geo Data, s.r.o., IČO 252 39 970, se sídlem Sokolov, Svatopluka Čecha 1001,  
a ukládá starostovi dohodu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 23. 8. 2018  

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

Usnesení č. 176/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování servisních služeb ID 7537“ 
a „Smlouvy o zpracování osobních údajů“ mezi společností Geo Data, s.r.o., IČO 252 39 970, 
se sídlem Sokolov, Svatopluka Čecha 1001,  a ukládá starostovi smlouvy, jak je výše uvedeno, 
podepsat. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 23. 8. 2018 

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

Usnesení č. 177/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 493120336 o dodávce 
programového vybavení CODEXIS ONLINE a doplňku Liberis Silver“ mezi obcí Kněžmost 
(uživatel) a společností ATLAS consulting spol. s r. o. (poskytovatel),  IČO 465 78 706, 
se sídlem Ostrava, Výstavní 292/13za cenu 55.000,- Kč bez DPH s platností smlouvy do 31. 12. 
2021. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 23. 8. 2018 

           (počtem hlasů pro 5  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 178/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a parkovacího 
stání na pozemku č. 127/8 a dále souhlasí s napojením tohoto pozemku na komunikaci 
na pozemku č. 127/6, vše v k.ú. Solec, místní část Soleček, za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 1805/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 10. 8. 2018 
 

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

Usnesení č. 179/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 4. 
7. 2018 v Základní škole a mateřské škole, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, včetně 
doporučených opatření a ukládá ředitelce školy tato doporučení aplikovat při správě 
hospodaření školy. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
 

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

Usnesení č. 180/2018-13/RO: 
Rada obce schvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 215/20 zahrada o velikosti cca 
250 m2. Záměr bude zveřejněn po zhotovení geometrického plánu. 
 

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

Usnesení č. 181/2018-13/RO: 
Rada obce schvaluje záměr prodat obecní pozemek č. 5/53 o výměře 223 m2 a pozemek č. 5/61 
o výměře 84 m2, vše k.ú. Kněžmost, oba oddělené geometrickým plánem č. 1098-57/2018. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 20. 8. 2018 

           (počtem hlasů pro 5  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 182/2018-13/RO: 

Rada obce schvaluje záměr převést následující nemovitosti, které jsou v nyní dlouhodobém 
pronájmu TJ Sokol Kněžmost: část obecního pozemku č. 1101/33 o výměře cca 368 m2, 
ostatní plocha, pozemku č. 1101/5 o výměře cca 3782 m2, ostatní plocha, a pozemku č. st. 458 
o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s čp. 236 
Kněžmost, objekt občanské vybavenosti, vše v k.ú. Kněžmost. Záměr bude zveřejněn 
po zhotovení geometrického plánu. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 10. 8. 2018  
 

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

Usnesení č. 183/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace na provoz letního vlaku v roce 2018 
ve výši 3000 Kč obci Dětenice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Kněžmost (poskytovatel) a obcí Dětenice (příjemce), IČO 002 71 471, se sídlem Dětenice 141, 
na poskytnutí dotace, jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 15. 8. 2018 
 

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

 



Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                   ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 3 -

Usnesení č. 184/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč Spolku pro záchranu 
kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost, z rozpočtu obce na akci „Jako za 1. republiky“ 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 
(poskytovatel) a Spolkem pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost 
(příjemce), IČO 040 53 036, se sídlem Žantov 14, jak je výše uvedeno. 
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín do: 10. 8. 2018 

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

Usnesení č. 185/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost nesouhlasí s poskytnutím dotace společnosti LUMA MB, z.s., IČO 
26638398, se sídlem Nerudova 691/19, Mladá Boleslav, na poskytování komplexu bezplatných 
odborných služeb občanům v krizi v okr. Mladá Boleslav v roce 2018 a žádosti čj. OuKn 
1724/18 nevyhoví. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 10. 8. 2018 

           (počtem hlasů pro 4  – proti 1  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 186/2018-13/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí jako vlastník pozemku č. 847/30 v k.ú. Kněžmost s konáním 
akce „Uliční slavnost“ dne 4. 8. 2018 na jmenovaném pozemku za podmínky, že pozemek 
bude po ukončení akce řádně uklizen a uveden do původního stavu. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
 

           (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: 3. 8. 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 6. 8. 2018                                                                        Sejmuto dne 21. 8. 2018 
 

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


