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                                 OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 
Souhrn usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 6. 9. 2018 
 

 
Č.j.: OuKn 2157/2018  
Přítomni : Jitka Bartošová Hana Bejrová; Zdeněk Helikar; Mgr. Bc. Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; 

Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav Palaczuk (dostavil se v čase 17:19 hod.); 
Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek - zastupitelé; Ing. 
Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:   Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Jiří Lehečka; Tomáš Zima 
Čas  zasedání: 17:00 - 18:00 hod.  

 
 
 

Usnesení č. 40/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 
programu zvlášť. 

  Počtem hlasů: pro 10 proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 41/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu z  5. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2018 paní Jitku Bartošovou a pana 
Ing. Libora Nikodema, zapisovatelku paní Ing. Radku Maděrovou.    

Počtem hlasů: pro 10 proti 0 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 42/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 5. zasedání v roce 2018: 

1. Zahájení 
2. Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 5/2018 
5. Dodatek č. 1, č. 2. a č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba základní školy Kněžmost“ 
6. Nepeněžitý vklad majetku obce do společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 

a.s. - smlouva budoucí (vodovod Suhrovice) 
7. Převody nemovitostí: 

a) Prodej nemovitostí v k.ú. Kněžmost (TJ Sokol Kněžmost) 
b) Prodej pozemku č. st. 314 a č. st. 316/1 v k.ú. Kněžmost (Brzobohatí) 
c) Prodej pozemku č. st. 315 v k.ú. Kněžmost (Putíková) 
d) Prodej části pozemků č. 195/3 a č. 229/3 v k.ú. Koprník (Janků, Chlumín) 
e) Bezúplatný převod pozemku č. 15/9 a č. 389/8 v k.ú. Suhrovice (ČR - SPÚ) 

8. Změna systému sběru a svozu odpadu - projekt „Třídíme odpad“ 
9. Diskuze zastupitelů 
10. Diskuze občanů 
11. Závěr 

Počtem hlasů: pro 10  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 43/2018-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 
Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 9  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 44/2018-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 
2017 mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B (zhotovitel), 
EMH stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky zastoupené správcem sdružení společností 
EMH stavební CZ s.r.o., IČO 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, Praha 8, předmětem 
kterého je změna rozsahu závazku dle změnového listu č. 1 a tím i změna celkové ceny díla - 
nově činí celková cena 88 880 529 Kč, bez DPH.  
Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 8  proti 0 zdržel se 2     ►  usnesení bylo přijato 
 
 

V čase 17:19 se dostavil zastupitel PhDr. Jaroslav Palaczuk. 
 
 

Usnesení č. 45/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 
2017 uzavřené mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B 
(zhotovitel), EMH stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky, zastoupené správcem 
sdružení společností EMH stavební CZ s.r.o., IČO 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, 
Praha 8, předmětem kterého je změna rozsahu závazku dle změnového listu č. 2, a tím i změna 
celkové ceny díla, která nově činí 89 944 470 Kč, bez DPH.  
Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 8  proti 0 zdržel se 3     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 46/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 
2017 mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B (zhotovitel), 
EMH stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky zastoupené správcem sdružení společností 
EMH stavební CZ s.r.o., IČO 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, Praha 8, předmětem 
kterého je změna rozsahu závazku dle změnového listu č. 3 a 4 a tím i změna celkové ceny díla - 
nově činí celková cena 90 889 597 Kč, bez DPH, dále je předmětem jmenovaného dodatku 
prodloužení termínu dokončení stavby, a to do 31. 3. 2018. Zastupitelstvo ukládá starostovi 
dodatek ke smlouvě, jak je výše uvedeno, uzavřít.  
Zodpovídá: S. Drdolová 

Počtem hlasů: pro 10  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 47/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost ukládá starostovi zahájit jednání s technickým dozorem 
stavebníka a s projekční kanceláří, a učinit pot řebné kroky k zjištění oprávněnosti navýšení 
ceny díla dle dodatků č. 1 – 3 na akci „Přístavba základní školy Kněžmost“ uzavřených 
mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností SDRUŽENÍ KNĚŽMOST_B (zhotovitel), EMH 
stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky zastoupené správcem sdružení společností EMH 
stavební CZ s.r.o., IČO 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 1032/24, Praha 8, za účelem 
případného uplatnění nároku obce na náhradu škody, a to v termínu do konce listopadu 2018.  
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 48/2018-5/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nepeněžitém 
vkladu, ev.č. VaKMB:VN/BSVKL/2018/287/St, mezi obcí Kněžmost (budoucí předávající) 
a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (budoucí přejímající), IČO 463 56 
983, se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, předmětem které je nepeněžitý vklad - vedení 
vodovodních řadů v místní části Suhrovice, a ukládá starostovi obce smlouvu, jak je výše 
uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

         Počtem hlasů: pro 11 proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 49/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 3/P/2018 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající) a Tělocvičnou jednotou Sokol Kněžmost (kupující), IČO 624 52 142, 
se sídlem Hradišťská 181, Kněžmost, předmětem které je prodej pozemků č. 1101/43 o výměře 
308 m2, ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha, č. 1101/5 o výměře 3950 m2, ostatní 
plocha, sportovní a rekreační plocha, oba oddělené geometrickým plánem č. 1105-49/2018, 
a dále je předmětem této kupní smlouvy pozemek č.st. 458 o výměře 224 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 236 Kněžmost, objekt občanské vybavenosti, 
vše v k.ú. Kněžmost, za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.000 Kč, a ukládá starostovi smlouvu, 
jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 50/2018-5/ZO 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 5/P/2018 mezi obcí 
(prodávající) a manž. VB, nar. xxx, a AB, nar. , xxx (kupující), oba trvale bytem xxx, 
předmětem které je prodej pozemku č. st. 314 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku č. st. 316/1 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Kněžmost, 
za kupní cenu ve výši 50 Kč/1 m2, tj. celkem 2.550 Kč, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je 
shora uvedeno, uzavřít. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 51/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/P/2018 mezi obcí a paní 
MP (kupující), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je prodej pozemku č. st. 315 
o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kněžmost, za kupní cenu 50 Kč/1 m2, 
tj. celkem 1000 Kč, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, uzavřít. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 52/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej části obecního pozemku č. 229/3 označené 
jako díl „d“ o vým ěře 47 m2, a části pozemku č. 195/3 označené jako díl „c“ o výměře 47 m2, 
obě oddělené geometrickým plánem č. 141-20/2018, vše k.ú. Koprník. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Počtem hlasů: pro 10  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 53/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje bezúplatný převod pozemků č. 15/9, orná půda 
o výměře 667 m2 a č. 389/8, ostatní plocha, o výměře 376 m2, oba k.ú. Suhrovice z majetku ČR- 
SPÚ do majetku obce.  
Zodpovídá:  Ing. L. Hybnerová 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 54/2018-5/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost ukládá starostovi jednat o konkrétních podmínkách zavedení 
projektu „T řídíme více“. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
             ………….…………..……….. 
                      Ing. Karel Hlávka   v. z. 
                          starosta obce 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 

 .....................................................                                               ..................................................... 
              Jitka Bartošová  v. r.                                                                 Ing. Libor Nikodem v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven dne : 12. 9. 2018 
Zapsala: Ing. Radka Maděrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 14. 9. 2018                                                                                  Sejmuto dne 1. 10. 2018  
 

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


