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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 22. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 20. 12. 2018 
 

Čj.: OuKn 2926/2018 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk 

(dostavil se v 15:30 hod.); Ing. Adam Pospíšil (dostavil se v 15:25 hod.); - členové rady, 
Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Počet přítomných členů rady:  5 
Čas  schůze: 15:00 - 15:50 hod. 

 
Usnesení č. 285/2018-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 22. schůze rady obce 
v roce 2018 pana Miloslava Kobrleho. 

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

Usnesení č. 286/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 22. schůze rady obce v roce 2018. 

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

 
Usnesení č. 287/2018-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018. 
(počtem hlasů pro 3  – proti 0 – zdržel se 0  )     ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 288/2018-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres 
Mladá Boleslav na rok 2019.  
Zodpovídá: Mgr. M. Řeháková Černá 

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

Usnesení č. 289/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy 
Kněžmost za školní rok 2017/2018. 
Zodpovídá: Mgr. M. Řeháková Černá 
                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 290/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní školy a mateřské školy 
Kněžmost za odvedenou práci v 1. pololetí školního roku 2018/1019 dle návrhu čj. OuKn 
2893/2018.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 5. 1. 2019 
                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 291/2018-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje realizaci záměru stavby „Přístavba objektu občanské 
vybavenosti čp. 236 (zázemí sportovního areálu) a rozšíření areálu sportoviště“, pozemek p.č. 
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1101/5, 1110/2, 1101/2 a st. 458, vše v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek vyjádření obce 
č.j. OuKn 2841/18.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 5. 1. 2019 

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

Usnesení č. 292/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na vypracování 
projektové dokumentace na akci „Úpravy stávající školní kuchyně v objektu mateřské školy 
v Kněžmostě, Sokolská ul. 219, Kněžmost“ a souhlasí s vydáním objednávky předkladateli 
nabídky, společnosti MULTI CZ s.r.o., I ČO 274 88 837, se sídlem Anenská 1715, 530 02 
Pardubice, za cenu 18.000 Kč + 21% DPH. 
 Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 10. 1. 2019 

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

Usnesení č. 293/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem výstavby RD na pozemku p.č. 608/53, k.ú. 
Kněžmost, dále souhlasí s napojení pozemku p.č. 608/53 na místní pozemní komunikaci 
na pozemku p.č. 608/46 a s uložením trubního vedení přípojky kanalizace a vodovodu 
do obecního pozemku p.č. 608/46, vše v k.ú. Kněžmost,  za podmínek uvedených ve vyjádření 
obce č.j. OuKn 2859/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 6. 1. 2019 

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

V čase 15:25 se dostavil radní Ing. A. Pospíšil. 
 
Usnesení č. 294/2018-22/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na realizaci 
stavebních prací na akci „Oprava chodníků, Růžová ulice, Kněžmost“ a souhlasí s vydáním 
objednávky předkladateli nabídky, firmě Jan Jireš - Zámkové dlažby, ploty; IČO 766 36 763; 
Nad stráněmi 998, 294 01 Bakov nad Jizerou, za nabídkovou cenu 18.273 Kč. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 6. 1. 2019 

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

Usnesení č. 295/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s vydáním sdělení k záměru zřízení vstupu/vjezdu na pozemek 
k plánované novostavbě RD, napojení pozemku p.č. 10/5 na pozemek p.č. 10/10, k.ú. Koprník 
za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2880/18. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 10. 1. 2019 

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

V čase 15:30 se dostavil radní PhDr. Jaroslav Palaczuk. 
 

Usnesení č. 296/2018-22/RO: 
Rada obce nesouhlasí se záměrem prodat obecní pozemek p.č. 202/236 o výměře 2967 m², 
orná půda v k.ú. Koprník, nebo jeho část, a doporučuje zastupitelstvu obce prodej neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 10. 1. 2019 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 2      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 297/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje následující dodatky ke smlouvám na pronájem bytů v č.p. 23 
Kněžmost, ul. U Střediska, pro období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2018: 
Dodatek č. 1/2019 (Cidlinský František, Cidlinská Květuše) ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 1/23/2017) byt, 
Dodatek č. 4/2019 (Kuncířová Martina) ke smlouvě o nájmu bytu č. 2/23/2015/byt, 
Dodatek č. 4/2019 (Weiss Jiří) ke smlouvě o nájmu bytu č. 3/23/2015/byt, 
Dodatek č. 4/2019 (Halbichová Monika) ke smlouvě o nájmu bytu č. 4/23/2015/byt, 
Dodatek č. 4/2019 (Edr Daniel) ke smlouvě o nájmu č. 5/23/2015/byt, 
Dpdatek č. 4/2019 (Majerová Markéta) ke smlouvě o nájmu bytu č. 6/23/2015/byt. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 31. 1. 2019 

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

Usnesení č. 298/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a Ing. arch. Jiřím 
Maňákem, IČO 443 04 528, se sídlem Praha 6, Anastázova 22/3, na konzultační 
a poradenskou činnost ve výstavbě pro obec Kněžmost za cenu ve výši 21.960 Kč na rok 2019. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 31. 12. 2018 

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

Usnesení č. 299/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 zvýšit věkovou hranici jubilant ů, 
kterým je předáváno osobní blahopřání, na 70 let a dále schvaluje poskytování daru 
jubilant ům v hodnotě 500 Kč, a to ve formě dárkového balíčku nebo dárkového poukazu.            
Zodpovídá: M. Kastnerová 

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

Usnesení č. 300/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis redakční komise pro Zpravodaj obce Kněžmost 
č. 4/2018 ze dne 10. 12. 2018 a zápis redakční komise pro Novinky z Kněžmostska č. 4/2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

Usnesení č. 301/2018-22/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z veřejné schůze občanů Suhrovice, Drhleny, 
Čížovka konané dne 9. 12. 2018. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 
……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                                   Miloslav Kobrle v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 21. 12. 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 21. 12. 2018                                                                        Sejmuto dne 7. 1. 2019 

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


