
Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                              ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 1 -

 
   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 18. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 10. 10. 2018 
 

Čj.: OuKn 2412/2018  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam 

Pospíšil; - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Omluveni: --- 
Počet přítomných členů rady:  5 
Čas  schůze: 15:30 - 16:15 hod. 
 

 
Usnesení č. 229/2018-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 18. schůze rady obce 
v roce 2018 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 
 

(počtem hlasů pro 5  – proti 0 – zdržel se 0  )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 230/2018-18/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 18. schůze rady obce v roce 2018. 
 

           (počtem hlasů pro 5  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 231/2018-18/RO: 
 Rada obce Kněžmost schvaluje roční čtenářský poplatek u skupiny „Mateřská dovolená“ 
ve výši 100 Kč, a to od 1. 1. 2019. 
Zodpovídá: vedoucí KVCK 
Termín do: 20. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 232/2018-18/RO: 

 Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru napojení pozemku č. 498 na místní 
komunikaci na pozemku č. 496 a č. 503, vše v k.ú. Malobratřice, a to za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2348/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 20. 10. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 233/2018-18/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (vlastník) a panem JS, 
nar. xxx7, bytem xxx, a paní VS, nar. xxx, bytem xxx, (oba jako stavebník) předmětem které 
je zřízení práva stavby přístupové komunikace na obecním pozemku č. 215/20 k pozemku č. 
215/24, který je ve vlastnictví stavebníka, vše v k.ú. Malobratřice, a ukládá starostovi 
smlouvu, jak je shora uvedeno, uzavřít.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 31. 10. 2018  

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 234/2018-18/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby dvougaráže na pozemku č. 608/147 
v k.ú. Kněžmost, a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2383/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 25. 10. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 235/2018-18/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se zřízením sídla nově vznikajícího Spolku rodičů a přátel ZŠ 
a MŠ Kněžmost, na adrese: Na Františku 75, Kněžmost (budova základní školy). 
Zodpovídá: S. Drdolová  
Termín do: 20. 10. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 236/2018-18/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 6/2018 (zpravodaj) z jednání redakční komise. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 237/2018-18/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 6/2018 z jednání kulturní komise rady 
konaného dne 28. 9. 2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

 
Usnesení č. 238/2018-18/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze OV Čížovka, Drhleny, Suhrovice 
konané dne 4. 9. 2018. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 239/2018-18/RO: 
Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Babybox 
pro odložené děti - STATIM, z.s,  IČO 270 06 891, se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10, 
za účelem zřízení nového babyboxu ve Slaném a žádosti čj. OuKn 2340/2018 nevyhovuje. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 31. 10. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                  PhDr. Jaroslav Palaczuk v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 12. 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 16. 10. 2018                                                                        Sejmuto dne 31. 10. 2018 

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


