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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 12. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 11. 7. 2018 
 

Čj.: OuKn 1764/2018   
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Adam Pospíšil; PhDr. Jaroslav Palaczuk - 

členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Omluveni: Jan Hofmann 
Počet přítomných členů rady:  4 
Čas schůze: 15:30  - 17:05 hod. 
 

 
Usnesení č. 155/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 12. schůze rady obce 
v roce 2018 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 
 

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

Usnesení č. 156/2018-12/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 12. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 157/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 5/2018 z jednání kulturní komise. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
 

           (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 158/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o vkladu mezi obcí Kněžmost (budoucí předávající) a společností Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s. (budoucí přejímající), IČO 463 56 983, se sídlem Mladá Boleslav, 
Čechova 1151, ev. č. VaKMB: VN/BSVKL/2018/287/St, předmětem které je nepeněžitý vklad 
vodního díla v lokalitě Kněžmost, místní část Suhrovice. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

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

Usnesení č. 159/2018-12/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o provozování vodního díla, ev. č. VaKMB: 
VN/PROV/2018/115/St mezi obcí Kněžmost (vlastník) a společností Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, a.s. (provozovatel), IČO 463 56 983, se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 1151, 
ev. č. VaKMB: VN/PROV/2018/115/St, předmětem které je zajištění řádného provozu 
vodního díla v lokalitě Kněžmost, místní část Suhrovice, a ukládá starostovi smlouvu, jak je 
výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: 17. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 160/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dohody mezi obcí Kněžmost (přebírající) 
a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (předávající), IČO 463 56 983, 
se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 1151, o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodních děl. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: 17. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 161/2018-12/RO: 

 Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření „Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 22. 8. 
2017“ (dále jen „smlouva“) mezi obcí Kněžmost (příkazce) a společností Energy Benefit 
Centre a.s., IČO 290 29 210, se sídlem Praha 6, Křenova 438/3, uzavíraného v souvislosti 
se změnou výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění výkonu činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro projekt „Přístavba základní 
školy Kněžmost“ tak, jak byl předložen pod čj. OuKn 1773/18. Celková odměna za plnění 
předmětu smlouvy činí 2.171.300 Kč, bez DPH. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 15. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 162/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodního vedení (přeložka 
vodovodního zásobního řadu LT 250) na pozemku č. 779/1, č. 786/1, č. 40/4, č. 40/8 a č. 40/7,  
a dále souhlasí s využitím pozemku č. 784/1, č. 40/8 a č. 40/7, vše v k.ú. Úhelnice, pro zajištění 
dočasného přístupu na stavbu a místa zařízení staveniště, za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 1688/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: 15. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 163/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Malobratřice, p.č. 12/2, 
Suske“; číslo stavby IV-12-6022903, investora a stavebníka, společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
IČO 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené 
na základě plné moci společností AZ Elektrostav a.s., IČO 451 49 909, se sídlem Nymburk, 
Bobnická 2020, předmětem které je zřízení elektro přípojky pro pozemek č. 12/2 v k.ú. Solec 
a dále souhlasí s uložením kabelu kNN do obecního pozemku  č. 11/1 a č. 532/1, oba v k.ú. 
Solec a do obecního pozemku č. 443/2 v k.ú. Malobratřice, vše za podmínek uvedených 
ve vyjádření obce čj. OuKn 1691/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 25. 7. 2018 

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

Usnesení č. 164/2018-12/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby „Kněžmost, Malobratřice, p.č. 12/2, Suske“, číslo 
smlouvy IV-12-6022903/VB/001, mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná) a společností 
ČEZ Distribuce a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 247 29 035, se sídlem Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci společností AZ Elektrostav a.s., 
IČO 451 49 909, se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, předmětem které je zřízení věcného 
břemene k pozemku č. 11/1 a č. 532/1, oba v k.ú. Solec, a k pozemku č. 443/2 v k.ú. 
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Malobrat řice, z důvodu uložení kabelového vedení kNN, vše za jednorázovou úplatu ve výši 
1000 Kč, a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 26. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 165/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro připojení 
plánovaného objektu rodinného domu na pozemku č. 10/2 a s uložením trubního vedení 
vodovodní přípojky do obecního pozemku č. 779/2, vše v k.ú. Úhelnice, za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření čj. OuKn 1608/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 21. 7. 2018 

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

Usnesení č. 166/2018-12/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci „Lítkovice – 
revitalizace návsi a rybníka“ dle cenové nabídky čj. OuKn 1483/18 ze dne 11. 6. 2018 
a souhlasí s vydáním objednávky předkladateli nabídky panu Ing. Evženu Kozákovi s.r.o., 
IČO 278 65 193, Koryta 29, na výše uvedené práce za cenu 160.428 Kč, včetně DPH. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 15. 7.  2018 

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

Usnesení č. 167/2018-12/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (povinný) a společností 
GasNet, s.r.o. (oprávněný), IČO 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (oprávněný), IČO 279 35 
311, se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, a panem PJ (investor), nar. xxxx, trvale 
bytem xxxx, o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku č. 1120/1 v k.ú. Kněžmost 
spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a právu 
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, vše v souvislosti s umístěním 
STL plynovodní přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku č. 847/40 v k.ú. 
Kněžmost, a to za jednorázovou úplatu ve výši 1620,40 Kč, včetně DPH. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 19. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 
Usnesení č. 168/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí (půjčitel) a Českou 
obcí sokolskou (vypůjčitel), IČO 004 09 537, se sídlem v Praze 1, Tyršův dům 450/40, 
předmětem které je výpůjčka pozemku č. 236/37 v k. ú. Suhrovice na dobu určitou, a to 
od 14. 9. do 16. 9. 2018. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová  
Termín: do 15. 8. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 
Usnesení č. 169/2018-12/RO: 

Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 5/N/2017 ze dne 19. 7. 2017, 
o podnájmu pozemku, mezi obcí Kněžmost (nájemce) a spolkem Kořeny života, z.s. 
(podnájemce), IČO 051 92 625, se sídlem Kněžmost, Lomená 319, předmětem kterého je 
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prodloužení výše uvedené podnájemní smlouvy, a to na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 
za cenu 24 Kč/1 rok. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 20. 8. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 170/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost k žádosti čj. OuKn 1689/18 ze dne 2. 7. 2018 konstatuje, že dodržování 
vnitřních předpisů školy je plně v kompetenci vedení školy.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 20. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 171/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní školy a mateřské školy 
Kněžmost za odvedenou práci v 1. pololetí roku 2018 dle předloženého návrhu čj. OuKn 
1739/18 ze dne 9. 7. 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 20. 7. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 
Usnesení č. 172/2018-12/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 4/2018 (zpravodaj) z jednání redakční komise. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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: 12. 7. 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 13. 7. 2018                                                                        Sejmuto dne 30. 7. 2018 

 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na  www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
 


