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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 1. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 9. 1. 2019 
 

Čj.: OuKn 46/2019 
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: 15:00 - 16:30 hod. 

 
 
Usnesení č. 1/2019-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 1. schůze rady obce 
v roce 2019 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

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

 
Usnesení č. 2/2019-1/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 1. schůze rady obce v roce 2019.        
 

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

Usnesení č. 3/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro připojení 
pozemku p.č. 36/2 v k.ú. Suhrovice (plánovaného objektu RD) a s uložením trubního vedení 
vodovodu do obecního pozemku p.č. 430/1 v k.ú. Suhrovice, za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 11/19.  
Zodpovídá: Ing. J Maťák 
Termín do: 18. 1. 2019 

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

Usnesení č. 4/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby kanalizační přípojky pro objekt 
čp. 160 Kněžmost, ul. Nádražní, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 
OuKn 15/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 15. 1. 2019  
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 5/2019-1/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o změně (doplnění) obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2015, o místních poplatcích, a doporučuje zastupitelstvu obce schválit obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín do: 24. 1. 2019 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 6/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje vyhlášení dotačního programu – „Podpora činnosti místních 
spolků obcí Kněžmost v roce 2019“. 
 Zodpovídá: Bc. P. Janků, M. Kastnerová 
Termín do: 21. 1. 2019 

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

Usnesení č. 7/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s umístěním dvou až čtyř včelstev v celodřevěných včelích 
úlech v Trnové rokli na p.č. 725/2 v k.ú. Kněžmost za předpokladu souhlasného vyjádření 
současného nájemce.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín do: 18. 1. 2019 

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

Usnesení č. 8/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování příspěvku obce na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti se zřízením „chůvy“ v mateřské škole při ZŠ a MŠ Kněžmost 
za období 22. 10 – 31. 12. 2018 bez připomínek a současně schvaluje poskytnutí příspěvku 
na úhradu výše uvedených nákladů na období 1. 1. – 28. 2. 2019 ve výši 3700 Kč. 
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín do: 25. 1. 2019 

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

Usnesení č. 9/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí přehled plateb jídelně při ZŠ Bakov nad Jizerou 
na stravování žáků 1. a 2. ročníku základní školy v roce 2018 a současně schvaluje poskytnutí 
příspěvku pro období leden - červen 2019 ve výši 28.500 Kč na úhradu shora jmenovaných 
nákladů. 
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín do: 25. 1. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 10/2019-1/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z veřejné schůze místních částí Solec, Soleček, 
Malobrat řice konané dne 2. 12. 2018 s tím, že jednotlivé požadavky vyplývající z diskuze 
budou řešeny na základě osobního projednání zástupce (předsedy) osadního výboru 
s vedením obce. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka, Ing. A. Pospíšil 

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: 14. 1. 2019 
Za správnost: Ing. Radka Maděrová 
 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 
Vyvěšeno dne 15. 1. 2019                                                                        Sejmuto dne 30. 1. 2019 

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


