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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 19. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 24. 10. 2018 
 

Čj.: OuKn 2497/2018  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk (dostavil se 

v čase 17:00 hod.) - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Omluveni: Ing. Adam Pospíšil 
Počet přítomných členů rady:  4 
Čas zahájení schůze: 15:45 - 17:00 hod. 

 
Usnesení č. 240/2018-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 19. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Jana Hofmanna. 

(počtem hlasů pro 3  – proti 0 – zdržel se 0  )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 241/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 19. schůze rady obce v roce 2018. 

           (počtem hlasů pro 3  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 242/2018-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018. 
           (počtem hlasů pro 3  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 243/2018-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Vilová, p.č. 94/1“; číslo 
stavby IV-12-6023495, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 2467/18 a dále 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu „Kněžmost, Vilová, p.č. 94/1“; číslo stavby IV-12-6023495, 
číslo smlouvy IV-12-6023495/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, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci 
společností EJK s.r.o., IČO 006 63 115, se sídlem Benátky nad Jizerou, Dražice nad Jizerou 
75, PSČ 294 71 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 5. 11. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

V čase 17:00 hod. se dostavil radní PhDr. Jaroslav Palaczuk 
 

Usnesení č. 244/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, číslo 
VRI/ZS/2018/32/Baj, „Suhrovice – propojení na SV Kněžmost“ 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, předmětem které je 
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku č. 725/20, č. 725/43 
a č. 725/143, vše v k.ú. Kněžmost, a k pozemku č. 421/4, č. 421/5 a č. 421/6, vše v k.ú. 
Suhrovice, z důvodu umístění provozního domku (ATS), vč. kabelového vedení a zásobního 
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vodovodního řadu HDPE DN 100, vč. obslužných zařízení, vše za jednorázovou úplatu ve výši 
500 Kč, a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 9. 11. 2018 

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

Usnesení č. 245/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby rodinného domu na pozemku 
p.č. st. 28 a p.č. 54/1 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, a to za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 2473/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 10. 11. 2018 

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

Usnesení č. 246/2018-19/RO: 
Rada obce doporučuje připravit a předložit zastupitelstvu obce návrh změny obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Kněžmost dle projektu „Třídíme více“. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová, L. Kobrlová 
Termín do: 26. 11. 2018 

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

Usnesení č. 247/2018-19/RO: 
Rada obce souhlasí se záměrem pronajmout obecní pozemek č. 202/278 orná půda o výměře 
1059 m2, část pozemku č. 202/12 o výměře 1126 m2, orná půda, část pozemku č. 202/234 o 
výměře 3674 m2, orná půda, část pozemku č. 202/236 o výměře 2329 m2, orná půda, část 
pozemku č. 201/5 o výměře 2296 m2, ostatní plocha, část pozemku č. 201/2 o výměře 114 m2, 
ostatní plocha, vše k.ú. Koprník. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová  
Termín do: 10. 11. 2018 

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

Usnesení č. 248/2018-19/RO: 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 10/18 mezi obcí Kněžmost (objednatel) 
a společností Starý a partner s.r.o. (zhotovitel), IČO 271 97 395, Senovážná 996/6, 110 00 
Praha 1 - Nové Město, na zajištění autorských dozorů na kontrolních dnech během realizace 
stavby „Přístavba ZŠ Kněžmost“ za cenu 650 Kč/1 hod. provedené práce a dále na zajištění 
součinnosti během realizace stavby včetně konzultací, zpracování dílčích dokumentacích 
a podpory stavby se zhotovitelem, za cenu 500 Kč/ 1 hod. provedené práce, a to do doby 
dokončení stavby. Nedílnou součástí faktury za provedené práce bude záznam obsahující 
datum provedené práce autorského dozoru, předmět práce a její rozsah (v hodinách) 
podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka, S. Drdolová 
Termín do: 2. 11. 2018 

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

Usnesení č. 249/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu bytu 
č. 1/2014/byt mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a paní ES (nájemce), nar. xxx, trvale bytem 
xxx,  pro období od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 31. 10. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 250/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s provedením registrace a ohlášení žadatele o poskytnutí 
finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle „Zásad pro poskytování příspěvků 
na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje“ pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 
2019. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín do: 31. 10. 2018  

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

Usnesení č. 251/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 14.400 Kč na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti se zřízením „chůvy“ v mateřské škole při ZŠaMŠ Kněžmost na období 
22. 10. – 31. 12. 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín do: 2. 11. 2018 

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

Usnesení č. 252/2018-19/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na pořízení nové 
myčky do mateřské školy při ZŠaMŠ Kněžmost .  
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín do: 2. 11. 2018 

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: 26. 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 26. 10. 2018                                                                        Sejmuto dne 12. 11. 2018 

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


