
Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                  ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 1 -

 
   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 2. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 30. 1. 2019 
 

Čj.: OuKn 231/2019  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; 

Ing. Adam Pospíšil; - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice;, Mgr. Michaela 
Řeháková Černá, ředitelka ZŠ 

Počet přítomných členů rady:  5 
Čas  schůze: 15:30 - 16:45 hod. 
 

 
Usnesení č. 11/2019-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 2. schůze rady obce 
v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

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

 
Usnesení č. 12/2019-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 2. schůze rady obce v roce 2019.        
 

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

Usnesení č. 13/2019-2/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. S-15589/OŽP/2016, 
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
na vodohospodářskou infrastrukturu, mezi obcí Kněžmost (příjemce) a Středočeským 
krajem, IČO 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, za účelem změny závazných 
parametrů akce „Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice, Kněžmost“ a ukládá 
starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, uzavřít. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín do: 10. 2. 2019  
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 14/2019-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 19. 2. 2003, o provozování 
veřejné linkové dopravy, uzavřený mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností Dopravní 
podnik Kn ěžmost, s.r.o. (dopravce), IČO 251 36 046, se sídlem Kněžmost, Na Rynku 51, 
předmětem kterého je stanovení prokazatelné ztráty z provozování autobusových linek 
pro rok 2018 ve výši 323.993,74 Kč, splatný ve dvou splátkách, a to k 31. 3. 2019 a 31. 10. 
2019. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 
Termín: do 5. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 
 

Usnesení č. 15/2019-2/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo 
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19_SOP_01_4121487743, pro odběrné zařízení „Systém veřejného osvětlení, adresa 
Na Mlejnici 226, 294 02 Kněžmost“ mezi obcí Kněžmost (Zákazník) a společností ČEZ 
Distribuce a.s. (Provozovatel distribuční soustavy), IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, předmětem které je připojení odběrného elektrického 
zařízení Zákazníka a zajištění zvýšení rezervovaného příkonu, vše za jednorázovou úhrady 
podílu na nákladech ve výši 3.500 Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do:  28. 2. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 16/2019-2/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru úpravy napojení pozemku p. č. 127/7 
pro novostavbu RD na komunikaci na pozemku p.č. 127/6 (zřízením vstupu/vjezdu), vše 
v k.ú. Solec, místní část Soleček, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. 
OuKn 133/19. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 14. 2. 2019   
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
 

Usnesení č. 17/2019-2/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a domovní ČOV 
na pozemku p.č. 127/7 v k.ú. Solec, místní část Soleček, za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 202/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín do: 20. 2. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 18/2019-2/RO: 
 Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku č. 97/19 
o výměře cca 1600 m2, orná půda v k.ú. Koprník a doporučuje zastupitelstvu obce prodej 
neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do: 10. 2. 2019   
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 19/2019-2/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 415/41 o výměře 11 m2, 
vodní plocha, a p. č. 513/8 o výměře 11 m2, vodní plocha, vše k.ú. Lítkovice, oba oddělené 
geometrickým plánem č. 169-171312/2018.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín do:  15. 2. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
 
Usnesení č. 20/2019-2/RO: 

 Rada obce Kněžmost souhlasí s kácením jasanu ztepilého rostoucího na hranici pozemku č. 
1019/1 a č. 460/1 v k. ú. Kněžmost, místní část Býčina a schvaluje podání žádosti příslušnému 
povolovacímu orgánu o vydání povolení ke kácení dřeviny, jak je shora uvedeno.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín do:  10. 2. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 21/2019-2/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje příspěvek ve výši 48.874 Kč pro ZŠaMŠ Kněžmost 
na zaplacení faktury č. 190100001 vystavené TJ Sokol Kněžmost za využívání sokolovny 
a haly pro výuku tělesné výchovy žáků základní školy v období říjen - prosinec 2018. 
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín do: 10. 2. 2019  
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 22/2019-2/RO: 
Rada obce Kněžmost bere informaci o statistickém vykazování pobočky obecní knihovny 
pod názvem Solec a dále stanoví čtenářský poplatek pro pobočku Solec (výměnný knižní 
fond) takto: dospělý  čtenář  - 100 Kč/1 rok, dětský čtenář – 50 Kč/1 rok, důchodce 50 Kč/1 
rok. 
Zodpovídá: I. Cenefelsová 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 23/2019-2/RO: 
 Rada obce schvaluje následující program 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost dne 7. 2. 
2019: 
- rozpočtové opatření č. 9/2018 
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba základní školy Kněžmost“ 
- zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Český ráj - Pod Mužským v roce 2018 
- OZV č. 1/2019, místní poplatky 
- prodej pozemků 
- pracovní poměr zastupitelů 
- zpráva kontrolního výboru 
- tábořiště Peklo - návrh na směnu pozemků 
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: 4. 2. 2019 
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 5. 2. 2019                                                                        Sejmuto dne 20. 2. 2019 

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


