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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 15. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 29. 8. 2018 
 

Čj.: OuKn 2098/18  
Přítomni: Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil - členové rady; Ing. 

Radka Maděrová - tajemnice 
Omluveni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann 
Počet přítomných členů rady:  3 
Čas  schůze: 15:30 - 16:45 hod. 

 
Usnesení č. 196/2018-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 15. schůze rady obce 
v roce 2018 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 
 

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

Usnesení č. 197/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 15. schůze rady obce v roce 2018. 
 

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

Usnesení č. 198/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí protokol č. 164/2018 o výsledku veřejnosprávní 
kontroly využití dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci č. ev. FRO/POV/029159/2016 
s názvem „Rekonstrukce fasády budovy radnice k 700. výročí založení obce Kněžmost“. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

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

Usnesení č. 199/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018. 
Zodpovídá: D. Pěničková 

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

Usnesení č. 200/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a doprovodných 
staveb na pozemku č. 476/5 v k.ú. Srbsko, místní část Srbsko, za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2008/18 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 5. 9. 2018  

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

Usnesení č. 201/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku 
č. 725/53, k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
2043/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do  5. 9. 2018 

                                  (počtem hlasů pro 3  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 202/2018-15/RO: 
Rada obce neschvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 229/3 označenou jako díl „d“ 
o výměře 47 m2, a část pozemku č. 195/3 označenou jako díl „c“ o výměře 47 m2, obě oddělené 
geometrickým plánem č. 141-20/2018, vše k.ú. Koprník, a nedoporučuje zastupitelstvu obce 
schválit prodej předmětných částí shora uvedených pozemků. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 5. 9. 2018  

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

Usnesení č. 203/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat pozemky č. 431/2 o výměře 304 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace  a č. 431/4 o výměře 466 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k.ú. Suhrovice. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do  10. 9. 2018 

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

Usnesení č. 204/2018-15/RO: 
     Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením počtu dětí na 28 dětí v každé jednotlivé třídě 
Mateřské školy v Kněžmostě pro školní rok 2018/2019 tak, jak bylo schváleno dodatkem č. 5 
ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Kněžmost, okres Mladá Boleslav.  
     Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením počtu dětí na 34 žáků v každé jednotlivé třídě 
základní školy v Kněžmostě pro školní rok 2018/2019. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do  7. 9. 2018 
                                         (počtem hlasů pro 3  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 205/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování příspěvku na stravování poskytnuté obcí 
základní škole v období leden – červen 2018. Přeplatek je 20 340 Kč bude částečně využit 
na nákup termoportů a nádobí v celkové ceně 7 096 Kč, zbývající částka přeplatku bude 
využita jako příspěvek na stravného pro další období. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do  7. 9. 2018 

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

Usnesení č. 206/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku v maximální výši 67 060 Kč 
na stravování žáků 1. ročníku základní školy pro období září – červen 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do  7. 9. 2018 

                                  (počtem hlasů pro 3  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 207/2018-15/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky 
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem získání finančních 
prostředků na podporu rozvoje obce Prameny a života jejich občanů. Konání veřejné sbírky 
bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 208/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 5/2018 (novinky) z jednání redakční komise. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

                                  (počtem hlasů pro 3  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
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 Usnesení č. 209/2018-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Kněžmost: 
- rozpočtové opatření č. 5/2018 
- smlouva budoucí o nepeněžitém vkladu - vodovod Suhrovice 
- převody nemovitostí: 
 prodej nemovitostí TJ Sokol Kněžmost 
 prodej pozemku v k.ú. Koprník (Janků) 
 bezúplatný převod pozemků od SPÚ ČR - cesta pod kravínem v k.ú. Suhovice 
  prodej pozemků v k.ú. Kněžmost (Brzobohatí, Putíková) - pod garážemi 
- třídění odpadu (projekt „T řídíme více“) - informace 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka                  PhDr. Jaroslav Palaczuk v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 31. 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 5. 9. 2018                                                                        Sejmuto dne 20. 9. 2018 

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

 
Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
 
 
 


