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         OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 
Souhrn usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 28. 6. 2018 
 

Č.j.: OuKn 1660/2018 
Přítomni : Hana Bejrová; Ing. Karel Hlávka; Zdeněk Helikar; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří 

Lehečka; Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, 
DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; - zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Jitka Bartošová; Mgr. Bc. Ladislav Kilián; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Tomáš Zima 
Čas  zasedání: 17:00 - 17:40 hod.  

 
 
 

Usnesení č. 29/2018-4/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 
programu zvlášť. 

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

 
Usnesení č. 30/2018-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2018 pana Miloslava Kobrleho 
a paní Mgr. Milenu Škaloudovou, DiS., zapisovatelku paní Ing. Radku Maděrovou.    

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

 
Usnesení č. 31/2018-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 4. zasedání v roce 2018: 
1. Zahájení 
2. Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Účetní závěrka Dopravního podniku Kn ěžmost, s.r.o. za rok 2017 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 
6. Závěrečný účet obce Kněžmost za rok 2017 
7. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj - Pod Mužským za rok 

2017 
8. Nepeněžitý vklad majetku obce do společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

(kanalizace lokalita K Cihelně) 
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 (veřejný pořádek) 
10.  Směrnice č. 1/2018, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu obce 

Kněžmost 
11.  Stanovení počtu zastupitelů obce Kněžmost pro volební období 2018 - 2022 
12.  Diskuze zastupitelů 
13.  Diskuze občanů 
14.  Závěr 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 32/2018-4/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku Dopravního podniku Kn ěžmost s.r.o. 
za rok 2017.  

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

 
  Usnesení č. 33/2018-4/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018. 
Zodpovídá: D. Pěničková 

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

Usnesení č. 34/2018-4/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje závěrečný účet obce Kněžmost za rok 2017 bez výhrad,  
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžmost za rok 2017, která byla 
vyhotovena dne 13. 3. 2018 kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze 
5, Zborovská 11, sp. zn. SZ_051903/2017/KSUK, čj. 008697/2018/KSUK 
Zodpovídá: D. Pěničková 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 35/2018-4/ZO 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj – 
Pod Mužským za rok 2017. 
Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 
Usnesení č. 36/2018-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje nepeněžitý vklad obce Kněžmost, jehož předmětem je 
vybraná kanalizační infrastruktura – kanaliza ční stoka lokalita K Cihelně tak, jak je popsána 
ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5294-12-
2018, částkou 459.800 Kč, a souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 463 56 983, se sídlem Mladá Boleslav, 
Čechova 1151,  s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 309 kusů kmenových akcií 
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., znějících na jméno, 
o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov 
a s emisním kursem 1.488,02 Kč, a pověřuje Ing. Karla Hlávku, starostu obce, k veškerým 
úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu 
a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií 
společnosti.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
 

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

Usnesení č. 37/2018-4/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o veřejném 
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci a zabezpečení nočního klidu tak, jak je 
uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
Zodpovídá:  Ing. R. Maděrová 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 38/2018-4/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje směrnici č. 1/2018,  o stanovení zásad pro hospodaření 
s prostředky sociálního fondu obce Kněžmost, s účinností od 1. 7. 2018. 
Zodpovídá:  Ing. R. Maděrová 

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

 
Usnesení č. 39/2018-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost stanovuje na volební období 2018 - 2022 počet členů 
zastupitelstva 15. 
Zodpovídá: H. Prokorátová 

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

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

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
 .....................................................                                               ..................................................... 
           Miloslav Kobrle v. r.                                                       Mgr. Milena Škaloudová, DiS. v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven dne : 3. 7. 2018 
Zapsala: Ing. Radka Maděrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 4. 7. 2018                                                                                  Sejmuto dne 19. 7. 2018  
 

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

IČO 00238023 
se sídlem v Kněžmostě, Na Rynku 51, PSČ 294 02  

 
Čj. OuKn1581/2018                  
 

 

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

č. 2/2018, 
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci 

a o zabezpečení nočního klidu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválena: Zastupitelstvem obce Kněžmost (usnesení č. 37/2018-4/ZO) 

Dne: 28. 6. 2018  

 

Účinnost dne: …………………….. 
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Zastupitelstvo obce Kněžmost na svém zasedání dne 28. 6. 2018 usnesením č. 37/2018-4/ZO 
schválilo a usneslo se vydat na základě ustanovení § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  ustanovení § 24 odst. 2) zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích,  tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho 
zabezpečení a čistotě v obci a o zabezpečení nočního klidu. 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje práva  a povinnosti všech fyzických 
osob, které se trvale zdržují na území obce Kněžmost (dále jen „obec“), vlastní či užívají na území 
obce nemovitost, dále podnikatelů a právnickcýh osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou 
činnost, která zasahuje, nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce 
Kněžmost. 

2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují 
touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, 
majetku a veřejného pořádku v obci. 

3) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci. 

4) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze 
vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených. 

 
Článek 2 

Základní pojmy 

1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob 
v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, 
zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní 
prostředí. 

2) K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, 
jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která 
nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou 
podmínkou soužití ve veřejném zájmu. 

3) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1. 

4) Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží 
k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, autobusové zastávky, 
sportoviště, pískoviště, dětská hřiště, odpadkové koše, stožáry veřejného osvětlení). 

5) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky,květinové záhony, 
stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších, 
zpravidla vícefunkčích kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejm. plochy určené k trávení 
volného času). 

 
 

Článek. 3 
Obecná ustanovení 

1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, 
ke kterému je určeno. 

2) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění 
respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou. 

 
 

                                                 
1  ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek. 4 
Udržování ve řejného po řádku a čistoty, ochrana ve řejných za řízení a veřejné zelen ě. 

1) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit 
na svůj náklad neprodleně odstranění znečistění. 

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno: 

a) přemísťovat veřejná zařízení, umísťovat plakáty, různé značky a jiné předměty na stromy 
a rostliny a znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této vyhlášky např. 
zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů, 

b) vjíždět na veřejnou zeleň, odstavovat na veřejné zeleni různé předměty a mechanizmy (např. 
přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke stromům a keřům. 

c) Stanovat mimo místa k tomu určená. 

3) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiných zvířat jsou povinni zajistit, aby psi, drůbež či jiná 
zvířata neznečišťovala veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit 
odstranění znečistění. 

Článek 5 
Pravidla pro pohyb ps ů na veřejném prostranství 

 

1) V zájmu veřejného zajištění pořádku a ochrany zeleně v obci lze na veřejných prostranstvích 
v zastavěné části obce vodit psy pouze na vodítku.  

2) V zájmu veřejného zajištění pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům 
a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství 
v zastavěných částech obce.  

3) Zakazuje se vstupovat se psy na následující veřejná prostranství: 

k. ú. lokalita, MČ číslo pozemku poznámka 

Koprník PHP, Koprník 213/1 část pozemku 
Kněžmost PHP, Býčina 1031/1 část pozemku 
 FH TJ Sokol, Kněžmost 1110/1 část pozemk u 
 PHP u hřiště, Kněžmost 1101/5 část pozemku 
 DPS-atrium, Kněžmost 608/16 část pozemku 
 PHP, Žantov 1159 část pozemku 
Lítkovice PHP, Lítkovice 486/1 část pozemku 
Lítkovice PHP, Chlumín 295/1 část pozemku 
Násedlnice PHP, Násedlnice 304/1 část pozemku 
Solec PHP 25/1 část pozemku 
Srbsko PHP 528/1 část pozemku 
Suhrovice PHP Drhleny 255; 254/1 část pozemku 
 PHP, Suhrovice 161/19 část pozemku 
Úhelnice PHP Úhelnice 779/1 část pozemku 

 

------------------------------------------------- 
Vysvětlivky: 
PHP – pozemek s herními prvky 
FH – fotbalové hřiště 
DPS – dům spečovatleskou službou 
 
4) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na psy služební2 a záchranářské při výkonu služby 

a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob. 

5) Ustanovení odst. 1) se nevztahuje na lovecké psy3 při výkonu práva myslivosti ve smyslu 
zvláštních právních předpisů4. 

                                                 
2 např.   § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů 
3 § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
4 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou 
se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek  6 
Zvláštní opat ření k zabezpe čení místních záležitostí ve řejného po řádku a no čního klidu 

 
1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 

ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se pro účely této obecně závazné vyhlášky rověž rozumí 
pořádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném 
prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, taneční 
zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné 
i na dalších než sousedních pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na něž se vztahují 
zvláštní zákony (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních 
samosprávných celků, zákon o právu shromažďovacím, apod.). 

2) Akce uvedené v odst. 1) lze pořádat na území obce za následujících podmínek: 

a) Akce lze pořádat pouze 
1. v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 

hod. do 24.00 hod. 
2. v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.  

 
b) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu Kněžmost, a to 

nejpozději 7 dnů před jejím konáním. 
V oznámení musí být uvedeno: 
− jméno, příjmení a bydliště, název a sídlo pořadatele akce, IČO 
− osoba odpovědná za pořadatelskou službu 
− druh akce, den a místo jejího konání 
− dobu zahájení a ukončení akce 
− předpokládaný počet účastníků akce 
Pro oznámení akce je možno využít formulář „Oznámení o konání akce“, který je uveden 
v příloze č. 1 této vyhlášky.  

 
c) Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených 

osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) 
a zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

3) Ustanovením odst. 2 této vyhlášky není žádným způsobem dotčeno ust. § 5 odst. 6 zákona 
251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se dobou 
nočního klidu rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. V době nočního klidu (od dvacáté 
druhé do šesté hodiny) jsou všechny osoby (tzn. včetně pořadatelů a účastníků akce) povinny 
dodržovat noční klid. 

4) V noci z 31. 12. do 1. 1. se doba nočního klidu nestanovuje. 
 

Čl. 7 
Společná a závěrečná ustanovení 

1) Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických 
a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška 
stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost. 

2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako 
přestupek, nepůjde li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného 
správního deliktu nebo trestného činu. 

3) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o veřejném 
pořádku, opatření k jeho zabezpečení, čistotě v obci a ochraně nočního klidu. 

4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 
 
 
.................................……………                                  ....................……………………… 
          Ing. Karel Hlávka                                Ing. Adam Pospíšil   

     starosta obce                              místostarosta obce 


