
Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                 ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 1 -

 
   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 20. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 11. 2018 
 

Čj.: OuKn 2671/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. 

Adam Pospíšil (odešel v čase 16:40 hod.); - členové rady, Ing. Radka Maděrová, 
tajemnice 

Počet přítomných členů rady:  5 (4) 
Čas  schůze: 15:30 – 17:40 hod. 
 

 
Usnesení č. 253/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 20. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Miloslava Kobrleho. 
 

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

 
Usnesení č. 254/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 20. schůze rady obce v roce 2018. 
 

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

V čase 16:40 hod. odešel místostarosta. 
Usnesení č. 255/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby vodovodní přípojky pro pozemek 
č. 498 a dále souhlasí s uložením vodovodního potrubí této přípojky do obecního pozemku 
č. 500, vše v k.ú. Malobratřice, a to za podmínek uvedených ve vyjádření obce pod čj. OuKn 
2587/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 20. 11. 2018 

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

Usnesení č. 256/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Suhrovice, Kněžmost, p.č. 236/26, 
H2B, IV-12-6023497“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce pod č.j. OuKn 2588/2018.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 24. 11. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 257/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace vrtané studny na pozemku č. 457 v k.ú. 
Kněžmost, místní část Býčina, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
2604/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 30. 11. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 258/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Malobratřice, p.č. 12/2, 
Suske“; číslo stavby IV-12-6022903, za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 
2633/18 a současně schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby, číslo stavby/číslo smlouvy: IV-12-6022903/VB/001 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 AZ Elektrostav a.s., IČO 451 49 909, se sídlem 
Nymburk, Bobnická 2020,  předmětem které je zřízení věcného břemene a umístění stavby 
na pozemku č. 500 v k.ú. Malobtratřice, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák  
Termín do: 20. 11. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 259/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Prodloužení 
vodovodního řadu a vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 38/14, k.ú. Koprník, obec 
Kněžmost“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 2641/18 a dále schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva služebnosti mezi obcí 
Kněžmost (strana budoucí povinná) a stavebníkem a investorem panem Ing. Petrem 
Zlatníkem, PhD., bytem xxx,  a paní MUDr. Júliou Zlatníkovou, bytem xxx, (strana 
budoucím oprávněná), předmětem které je zřízení věcného břemene práva služebnosti - 
právo zřízení, chůze, jízdy, údržby, úpravy a obnovy za účelem modernizace vedení, 
k obecním pozemkům č. 222/2, č. 213/1, č. 217/2, č. 38/12, vše v k.ú. Koprník, a ukládá 
starostovi tuto smlouvu podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 30. 11. 2018 

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

Usnesení č. 260/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem převést obecní pozemek č. 5/62 o výměře 83 m2, 
orná půda, nově oddělený geometrickým plánem č. 1098-57/2018 z pozemku 5/51, vše v k.ú. 
Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 20. 11. 2018 

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

Usnesení č. 261/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS 
ČR prostřednictvím Středočeského kraje v celkové výši 27.737 Kč na výdaje Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Kněžmost v roce 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 262/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Kněžmost, JPO 3, a schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi obcí Kněžmost (dárce) a  JSDH obce Kněžmost, JPO 3 (obdarovaný), za činnost 
jednotky v roce 2018. 
Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil, S. Drdolová 
Termín: do 15. 12. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 263/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč z rozpočtu obce Spolku 
přátel kultury Kn ěžmost na akci „Mikuláš 2018“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora uvedeným spolkem 
(příjemce), jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: M. Kastnerová 
Termín do: 30. 11. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 264/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč z rozpočtu obce Spolku 
pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost na akci „Rybova mše vánoční“ 
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 
(poskytovatel) a shora uvedeným spolkem (příjemce), jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: M. Kastnerová 
Termín do: 30. 11. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 265/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s užíváním znaku obce Kněžmost Spolkem přátel kultury 
Kněžmost, IČO 058 43 197, se sídlem Kněžmost, Branžežská 126. Jmenovaný spolek je 
oprávněn bezúplatně užívat znak obce Kněžmost na otisku razítka výše uvedeného spolku. 
Zodpovídá: M. Kastnerová 
Termín do: 30. 11. 2018 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 266/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost ustanovuje redakční komisi Rady obce Kněžmost ve složení: 
Stanislava Drdolová – předseda, Karla Mikešová - člen, Mgr. Marie Adela Pokorná - člen, 
Hana Prokorátová - člen. Redakční komise připravuje a zajišťuje vydávání obecních 
periodik - Novinky z Kněžmostska, Zpravodaj obce Kněžmost. Práce v komisi se dokládá 
zápisem ze schůze komise. 
     Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit odměnu za práci v redakční komisi: 
předsedovi náleží měsíční odměna ve výši 700 Kč, členovi náleží měsíční odměna ve výši 500 
Kč. Odměna náleží všem členům komise, včetně předsedy, ode dne schválení odměny 
zastupitelstvem obce. Za měsíc prosinec 2018 náleží všem členům komise odměna v plné výši. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka, Ing. R. Maděrová 
Termín do: 13. 12. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 267/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje příspěvek ve výši 11.827 Kč pro ZŠ Kněžmost na zaplacení 
faktury č. 180100019 vystavené TJ Sokol Kněžmost za využívání sokolovny a haly TJ Sokola 
Kněžmost pro výuku tělesné výchovy žáků základní školy v období květen-září 2018.  
 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 268/2018-20/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s poskytnutím finančního zvýhodnění poskytovaného 
v souladu s § 13b odst. 1. písm. b) zákona  č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
v platném znění, na péči o opuštěné zvíře, a žádosti pana JB, bytem xxx, nevyhovuje. 
Zodpovídá: Bc. Pavla Janků 
Termín do: 30. 11. 2018 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 269/2018-20/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis schůze OV Koprník ze dne 25. 9. 2018 s tím, 
že doporučí zastupitelstvu obce projednat složení Osadního výboru pro místní část Koprník 
dle závěrů schůze ze dne 25. 9. 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 13. 12. 2018 

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: 19. 11. 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 20. 11. 2018                                                                        Sejmuto dne 3. 12. 2018 

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


