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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 17. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 26. 9. 2018 
 

Čj.: OuKn 2310/2018    
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; - 

členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Omluveni: Jan Hofmann 
Počet přítomných členů rady:  4 
Čas  schůze: 15:30 - 17:00 hod. 
 

 
Usnesení č. 216/2018-17/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 17. schůze rady 
obce v roce 2018 pana Miloslava Kobrleho. 
 

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

Usnesení č. 217/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 17. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 218/2018-17/RO: 

Rada obce Kněžmost  schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.  
Zodpovídá: D. Pěničková  

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

Usnesení č. 219/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost  schvaluje  uzavření  smlouvy o dílo mezi obcí Kněžmost (objednatel) 
a společností M.S.B. v. o. s. (zhotovitel), IČO 613 27 051, se sídlem Boseň 10, na opravu 
komunikace 13c v k.ú. Suhrovice (za hospodou) za cenu ve výši 100.793 Kč, včetně DPH, 
s termínem dokončení do 30. 9. 2018, a ukládá starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno, 
podepsat.  
Zodpovídá: S. Drdolová  
Termín: do 27. 9. 2018 

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

Usnesení č. 220/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje „ Plán rozvoje sportu obce Kněžmost na období 2018 - 2022“ 
tak, jak byl předložen pod čj. OuKn 2278/18. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 221/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Býčina, p.č. 472/1, kNN, 
IV-12-6023104, Milena Klimešová“ za podmínek uvedených ve vyjádření č.j. OuKn 
2229/2018 a dále schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
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břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Kn ěžmost, Býčina, p.č. 472/1, 
kNN“, číslo stavby IV-12-6023104, číslo smlouvy IV-12-6023104/VB/01 mezi obcí Kněžmost 
(strana budoucí povinná), a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 
247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené na základě 
plné moci společností EJK s.r.o., IČO 006 63 115, se sídlem Dražice nad Jizerou 75,  a ukládá 
starostovi tuto smlouvu podepsat.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 5. 10. 2018 

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

Usnesení č. 222/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Úhelnice, p.č. 10/2, 832, kNN, nová 
PS, IV-12-6023176“ za podmínek uvedených ve vyjádření č.j. 2234/2018.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 5. 10. 2018  

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

Usnesení č. 223/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby skladu a hobby dílny na pozemku 
p.č. 66/3 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, a to za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 2238/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín: do 5. 10. 2018 

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

Usnesení č. 224/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, číslo VRI/BZS/2018/18/Baj, „Kněžmost, Úhelnice – Přeložka vodovodu“ 
mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná) a společností Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 463 56 983, se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 
ul. 1151, PSČ 293 22, předmětem které je zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě k pozemku p.č. 779/1, 786/1, 40/4, 40/8 a 40/7, vše v k.ú. Úhelnice, z důvodu uložení 
vedení vodovodního řadu, vše za jednorázovou úplatu ve výši 21.150,- Kč, a ukládá starostovi 
tuto smlouvu uzavřít.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 5. 10. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 225/2018-17/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu obce  schválit prodej obecního pozemku č. 
431/4 o výměře 466 m2, ostatní plocha v k.ú. Suhrovice, a to do podílového vlastnictví všem 
majitelům pozemků v zahrádkářské kolonii. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 31. 12. 2018 

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

Usnesení č. 226/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s částečnou úhradou nedoplatku v celkové výši 4.480,58 Kč 
za vodné a stočné v obecním bytě v čp. 79 Kněžmost, ul. Branžežská za rok 2017 s tím, 
že obec uhradí částku 3.480,58 Kč, nájemce uhradí částku ve výši 1.000 Kč, s možností 
splátek. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 20. 10. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 227/2018-17/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zavedením pozice chůva v mateřské škole při Základní 
a mateřské škole, Kněžmost, s tím, že škole budou z rozpočtu obce uhrazeny náklady 
na odměnu plynoucí z dohody o provedení práce do výše max. 100 Kč/1 hod. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 5. 10. 2018 

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

Usnesení č. 228/2018-17/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s pořádáním předvolební akce ODS, IČO 161 92 656,  Oblastní 
Sdružení ODS, Mladá Boleslav, ul. 17. listopadu 1296, k senátním volbám dne 29. 9. 2018 
na obecním pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Kněžmost za podmínky, že pozemek bude po ukončení 
akce řádně uklizen a uveden do původního stavu.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 

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

 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
      Ing. Karel Hlávka v. r.                     Miloslav Kobrle v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 2. 10. 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 2. 10. 2018                                                                        Sejmuto dne 17. 10. 2018 

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


