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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení ze 4. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 27. 2. 2019 
 

Čj.: OuKn 474/2019  
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: 15:30 - 16:30 hod. 
 

 
Usnesení č. 34/2019-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 4. schůze rady obce 
v roce 2019 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

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

Usnesení č. 35/2019-4/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 4. schůze rady obce v roce 2019.        

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

 
Usnesení č. 36/2019-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 
pro stávající objekt rodinného domu čp. 6 v místní části Úhelnice, obec Kněžmost, 
za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 383/19. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 29. 2. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 37/2019-4/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „IE-12-6008951 BOKNĚ – 
rekonstrukce základů + nátěr stožárů v k.ú. Násedlnice, Koprník, Kněžmost“ za podmínek 
uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 381/19. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 4. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 38/2019-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku 
č. 94/1 a č. 95/1, oba v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 
č.j. OuKn 385/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 11. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 39/2019-4/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace akce „Změna užívání objektu 
technického vybavení na parc. č. st. 347/3, k.ú. Kněžmost“ a s provedením stavebních úprav 
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původního nebytového prostoru na novou bytovou jednotku za podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 384/19. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 12. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 40/2019-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím účelového daru Dobrovolnému svazku obcí 
(DSO) Mikroregion Český ráj, IČO 691 55 950, se sídlem Vyskeř 88, z rozpočtu obce 
Kněžmost ve výši 8.000 Kč na zajištění provozu (propagace, koordinace, ztráta z provozu) 
letních turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2019 a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy mezi DSO (příjemce) a obcí Kněžmost (dárce), za podmínek, jak je shora 
uvedeno.   
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 15. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 41/2019-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím účelového daru ve výši 20.000 Kč z rozpočtu 
obce v roce 2019 společnosti Kultura m ěsta Mladá Boleslav a.s., IČO 281 66 426, se sídlem 
Mladá Boleslav, Dukelská 1093, na vydání knihy „Mladoboleslavsko, víc než brána 
do Českého ráje“ a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Kultura města 
Mladá Boleslav (příjemce) a obcí Kněžmost (dárce), za podmínek, jak je shora uvedeno.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 20. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 1 – proti 3 – zdržel se 1      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 42/2019-4/RO: 
Rada obce bere na vědomí nabídku čj. OuKn 200/19 na převod spoluvlastnického podílu id. 
1/27 pozemku p. č. 202/1, ostatní plocha, v k.ú. Koprník, do vlastnictví obce a doporučuje 
zastupitelstvu obce uzavřít s majitelem pozemku darovací smlouvu, jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: nejbližší zasedání ZO  
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 43/2019-4/RO: 

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu pozemku č. 2/SP/2015 ze dne 
29. 6. 2015 mezi obcí Kněžmost (propachtovatel) a manželi MB a NB, bytem xxxx, 
předmětem kterého je změna sazby pachtovného za pozemek p. č. 60/3 v k.ú. Kněžmost, nově 
stanoveného ve výši 5 Kč/1 m2 pozemku, a to od 1. 3. 2019. 
Zodpovídá: Ing. L Hybnerová 
Termín: do 1. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 44/2019-4/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uspořádání Velikonočního jarmarku 2019 s tím, že náklady 
na uspořádání jarmarku nepřevýší částku 45 tis. Kč.  
Zodpovídá: I. Cenefelsová, vedoucí KVCK  
                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 2      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 45/2019-4/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením 1 dřeviny rostoucí mimo les – lípy srdčité 
na pozemku p.č. 1001/3 v k.ú. Kněžmost.    
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 46/2019-4/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze schůze redakční komise (novinky). 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
 
                                             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: 4. 3. 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 4. 3. 2019                                                                        Sejmuto dne 19. 3. 2019 

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


