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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

Souhrn usnesení z 21. schůze Rady obce Kněžmost 
konané dne 28. 11. 2018 

Čj.: OuKn 2765/2018  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. 

Adam Pospíšil; - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Počet přítomných členů rady:  5 
Čas schůze: 15:30 - 16:40 hod. 

 
Usnesení č. 270/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 21. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Ing. Libora Nikodema. 

(počtem hlasů pro 5  – proti 0 – zdržel se 0  )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 271/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 21. schůze rady obce v roce 2018. 
           (počtem hlasů pro 5  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 272/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018. 
Zodpovídá: D. Pěničková 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 273/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 
pro stávající objekt rodinného domu čp. 6 Malobratřice, za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 2735/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 12. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 274/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Vrtaná studna na pozemku 
č. 161/22 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 
OuKn 2734/18 a dále schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi 
obcí Kněžmost (strana povinná) a stavebníkem a investorem: paní JO a panem VO, oba 
bytem xxx; paní MZ a panem MZ, oba bytem xxx; paní KB a panem JB, oba bytem xxx; paní 
ŠB a panem LB, oba bytem xxx; (všichni jmenovaní jako strana oprávněná), předmětem 
které je zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku č. 161/22 v k.ú. Suhrovice za účelem 
umístění stavby vrtané studny, jak je shora uvedeno a ukládá starostovi tuto smlouvu 
podepsat.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 16. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 275/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rekreačního objektu 
a doprovodných staveb na pozemku č. st. 126 a č. 300/9 v k.ú. Suhrovice, místní část Drhleny, 
za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2741/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 14. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 276/2018-21/RO: 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o pachtu č. 2/SP/2018 uzavřenou mezi obcí a panem 
JF, nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je propachtování obecních pozemků č. 
202/278 o výměře 1059 m2, orná půda; části pozemku č. 202/12  o výměře cca 1126 m2, orná 
půda; části pozemku č. 202/234 o výměře cca 3674 m2, orná půda; části pozemku č. 202/236 o 
výměře cca 2329 m2, orná půda; části pozemku č. 201/5 o výměře cca 2296 m2, ostatní plocha; 
části pozemku č. 201/2 o výměře cca 114 m2, ostatní plocha; vše  k.ú. Koprník, za cenu 1.500 
Kč/1 ha za rok. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: do 20. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 277/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu obce schválit směnou smlouvu č. 4/S/2018 
uzavřenou mezi obcí a paní SV, nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je směna 
pozemku č. 799/8 o výměře 71 m2, ostatní plocha v k. ú. Úhelnice, nově odděleného 
geometrickým plánem č. 193-78/2018, za ideální ¼ pozemku č. 269/7 o výměře 284 m2 v k.ú. 
Úhelnice.   
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 20. 12. 2018 

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

Usnesení č. 278/2018-21/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5000 Kč z rozpočtu obce spolku 
Solínek, z. s., IČO 228 45 127, se sídlem Solec čp. 21, na akci „VIII. adventní zpívání 
v soleckém kostele“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora uvedeným spolkem (příjemce), jak je shora 
uvedeno.            
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín do: 20. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 279/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8000 Kč z rozpočtu obce spolku 
TJ Sokol Kněžmost., IČO 624 52 142, se sídlem Hradišťská 181,294 02 Kněžmost, na akci 
„Taneční zábava - oslavy k 100. výročí založení republiky“ a schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a shora 
uvedeným spolkem (příjemce), jak je shora uvedeno.            
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín do: 20. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
Usnesení č. 280/2018-21/RO: 

     Rada obce Kněžmost souhlasí s konáním akce „Narození Ježíška“ dne 23. 12. 2018 
na náměstí v Kněžmostě v době od 16:00 do 21:00 hod., včetně technického zabezpečení akce, 
a žádosti  čj. OuKn 2767/18 ze dne 28. 11. 2018 vyhovuje. 
Zodpovídá: H. Prokorátová 
Termín: do 5. 12. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 281/2018-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti o povolení k pokácení 12 dřevin 
rostoucích mimo les – břízy, vrby, osiky na č. 407/8, p.č. 402/8, p.č 390/6, p.č. 390/4 vše 
v k.ú. Kněžmost a dále souhlasí s pokácením a odstraněním náletových dřevin 
na pozemcích č. 390/7, č. 390/2, č. 397, č. 402/7 a č. 423/21, vše v k.ú. Kněžmost, u rybníků 
Dolení a Hoření Střípek v místní části Býčina, vše dle doporučení OLH.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín do: 31. 3. 2018 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 282/2018-21/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost čj. OuKn 2631/18 o přidělení bytu v Domě 
s pečovatelskou službou v Kněžmostě a ukládá odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto 
žádost do seznamu zájemců. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

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

Usnesení č. 283/2018-21/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje následující zástupce obce Kněžmost (zřizovatel) do školské 
rady Základní a mateřské školy Kněžmost pro období 2018 - 2021: Jan Hofmann, Michaela 
Kastnerová, Petr Košek, Dagmar Pěničková. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

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

Usnesení č. 284/2018-21/RO: 
Rada obce schvaluje následující program 7. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2018: 
- rozpočtové opatření č. 7/2018 a č. 8/2018 
- návrh rozpočtu obce na rok 2019 
- poskytnutí dotace na opravu kostela 
- ustanovení osadních výborů, odměny předsedů a členů, odměny zastupitelů 
- obecně závazná vyhláška č. 3/2018 a č. 4/2018 (odpady) 
- rekreace „Peklo“, k.ú. Suhrovice - záměr obce 
- převody nemovitostí: 

- kupní smlouva č. 7/P/2018, nákup části pozemku v k.ú. Kněžmost (přechodové místo, 
ul. Branžežská) 

- kupní smlouva č. 8/P/2018, prodej části pozemku v k.ú. Malobratřice (Salákovi) 
- kupní smlouva č. 9/P/2018, prodej pozemku v k.ú. Suhrovice (Vomáčka, Žitný) 
- kupní/směnná smlouva č. 10/P/2018 směna pozemků v k.ú. Kněžmost (Luční) 
- kupní/směnná smlouva č. 4/PS/2018, směna pozemků v k.ú. Solec 
- směnná smlouva č. 3/S/2018, směna pozemků v k.ú. Koprník, Násedlnice, Úhelnice, 

Lítkovice (Palaczuk) 
- směnná smlouva č. 4/S/2018, směna pozemků v k.ú. Koprník (Vlasáková-komunikace) 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                    Ing. Libor Nikodem v.r.  
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 29. 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 3. 12. 2018                                                                        Sejmuto dne 18. 12. 2018 

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


