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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 16. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 12. 9. 2018 
 

Čj.: OuKn 2203/2018  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil - členové 

rady; Ing. Radka Maděrová - tajemnice 
Omluveni: Miloslav Kobrle 
Počet přítomných členů rady:  4 
Čas zahájení schůze: 15:30 - 16:10 hod. 
 
 

Usnesení č. 210/2018-16/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 16. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Jana Hofmanna. 
 

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

Usnesení č. 211/2018-16/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 16. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 212/2018-16/RO: 

Rada obce Kněžmost revokuje svoje usnesení č. 203/2017.  
                                  (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 213/2018-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru úpravy napojení pozemku p.č. 215/24 
na komunikaci na pozemku p.č. 445/1, tj. se zřízením vstupu/vjezdu na pozemek, vše v k.ú. 
Malobrat řice, a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2178/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 18. 9. 2018 

                                  (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 214/2018-16/RO: 

Rada obce Kněžmost revokuje následující část usnesení č. 18/2018 - 2/RO, které zní, že: Rada 
obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Srbsko, kNN, p.č. 476/5, Monika Čechová“ 
za podmínek uvedených ve vyjádření čj. OuKn 254/2018. Ostatní část usnesení zůstává 
v platnosti beze změny. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  

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

Usnesení č. 215/2018-16/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Srbsko, kNN, p.č. 476/5, Monika 
Čechová“ za podmínek uvedených ve vyjádření čj. OuKn 2182/2018.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 18. 9. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 216/2018-16/RO: 

Rada obce souhlasí se zaevidováním dvou kusů mostků přes vodní tok Kněžmostka, které se 
nachází na místní komunikaci v ulici Na Podolci, Kněžmost, do majetku obce, a to na základě 
Hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku č. 07-3/1977 ze dne 1. 1. 1977. 
Hodnota převáděného majetku činí 74.617 Kč. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová, D. Pěničková  
Termín: do 31. 10. 2018 

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

Usnesení č. 217/2018-16/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s pořádáním sportovní akce „Eleven Půlmaraton Český ráj“ 
dne 16. 9. 2018 na místních komunikacích na č. 531/1, 767/1, 768/1 a 602/3 vše v k.ú. Srbsko. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 

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

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                           Jan Hofmann v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 13. 9. 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 14. 9. 2018                                                                        Sejmuto dne 1. 10. 2018 
 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na  www.knezmost.cz 
 
Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 


