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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 11. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 20. 6. 2018 
 

Čj.: OuKn 1560/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Adam Pospíšil - členové rady; Ing. Radka 

Maděrová, tajemnice 
Omluveni: Jan Hofmann; PhDr. Jaroslav Palaczuk 
Počet přítomných členů rady:  3 
Čas  schůze: 15:30 - 16:15 hod. 
 

 
Usnesení č. 141/2018-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 11. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Miloslava Kobrleho. 
 

(počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 142/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 11. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 143/2018-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018. 
Zodpovídá: D. Pěničková  

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 144/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. II/2017 ze dne 
31. 5. 2017 mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností BAK stavební společnost a.s. 
(zhotovitel), IČO 284 02 758, Žitenická 871/1, Praha 9, předmětem kterého je navýšení ceny 
díla v souvislosti s realizací akce „Příprava území přivaděče“ (vodovod Suhrovice) o částku 
ve výši 242.425 Kč, včetně DPH,  a ukládá starostovi dodatek, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 30. 6. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 145/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku č. st. 24/7, 
k.ú. Kněžmost a dále souhlasí s napojením tohoto pozemku na místní pozemní komunikaci 
na pozemku č. 28/1 vše v k.ú. Kněžmost, a to za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 
OuKn 1528/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 3. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 146/2018-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby kanalizační a vodovodní přípojky 
na připojení plánovaného objektu rodinného domu na pozemku č. st. 24/7, a s uložením 
trubního vedení kanalizační a vodovodní přípojky do obecního pozemku č. 28/1 v k.ú. 
Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření č.j. OuKn 1532/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 11. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 147/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a garážového 
stání na pozemku č. 38/3 a č. 38/4 a dále souhlasí  s napojením pozemku na komunikaci 
na pozemku č. 784/1 (zřízení vstupu/vjezdu), vše v k.ú. Úhelnice, za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1523/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 3. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 148/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku 
č. 725/45 v k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
1526/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 7. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 149/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/N/2018 mezi obcí Kněžmost 
(pronajímatel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Kněžmost, IČO 624 52 142, se sídlem Kněžmost, 
Hradišťská 181, na pronájem pozemku č. 1101/33 o výměře 368 m2, č. 1101/5 o výměře 3782 
m2, a č. st. 458 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby čp. 236 Kněžmost,  
za cenu 2 Kč/1 rok na dobu určitou do 31. 12. 2035. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová  
Termín: do 30. 6. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 150/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemek č. 1318 o výměře 681 m2 
a č. 78/3 o výměře 270 m2, vše v k.ú. Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 15. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 151/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní stavební pozemky č. st. 314 o výměře 27 
m2, č. st. 315 o výměře 20 m2, č. st. 316/1 o výměře 24 m2, č. st. 316/2 o výměře 24 m2,  vše 
v k.ú. Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 15. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 152/2018-11/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr vypůjčit pozemek č. 236/37 o výměře 3368 m2 v k.ú. 
Suhrovice na dobu určitou od 14. 9. 2018 do 16. 9. 2018. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 7. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 153/2018-11/RO: 

Rada obce ukládá odpovědnému pracovníkovi vyhodnotit rozsah poškození konstrukce 
střechy čp. 75 Kněžmost (budova staré školy) a zajistit poptávkové řízení na provedení 
opravy tohoto poškození. Nabídky na provedení opravy budou předloženy radě obce. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 20. 7. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 154/2018-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 celkový počet 11 
zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu.   
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
       Ing. Karel Hlávka v. r.                      Miloslav Kobrle v. r.  
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 21. 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 22. 6. 2018                                                                        Sejmuto dne 9. 7. 2018 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na  www.knezmost.cz 
Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 


