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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 3. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 13. 2. 2019 
 

Čj.: OuKn 347/2019  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil; - členové 

rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice; Bejrová Hana, zastupitelka  
Omluven: PhDr. Jaroslav Palaczuk 
Počet přítomných členů rady:  4 
Čas schůze: 15:30 - 16:45 hod. 
 

 
Usnesení č. 24/2019-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 3. schůze rady obce 
v roce 2019 Ing. Libora Nikodema. 

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

Usnesení č. 25/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 3. schůze rady obce v roce 2019.        

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

 
Usnesení č. 26/2019-3/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby průzkumný vrt (vrtaná studna) 
na pozemku č. st. 13 v k.ú. Solec za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 318/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 28. 2. 2019  
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 27/2019-3/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru napojení pozemku č. st. 37/1 na místní 
komunikaci na pozemku č. 486/1, tj. se zřízením vstupu/vjezdu na pozemek č. st. 37/1, v k.ú. 
Lítkovice u Kněžmostu, a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 
325/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 4. 3. 2019  
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 28/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s dopravním opatřením při úplné uzavírce silnic II/268 
a III/268 3 v termínu od 11. 3. do 25. 5. 2019 z důvodu úpravy nehodové křižovatky.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 5. 3. 2019  
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 29/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti obce o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč 
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku z programu „Zásady 
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pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského 
kraje a způsobu kontroly jejich využití“.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 20. 2. 2019  
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 30/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku za rok 2018 Základní školy a mateřské školy 
Kněžmost, s hospodářským výsledkem –48 949,80 Kč. Obec poskytne škole z rozpočtu obce 
částku ve výši 48.949,80 Kč dle nejbližšího schváleného rozpočtového opatření.  
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
 
                                         (počtem hlasů pro 4 – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 31/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje inventarizaci za rok 2018 a přehled investičního majetku 
Základní školy a mateřské školy, Kněžmost.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
                                         (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 32/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje odpisový plán na rok 2019 Základní a mateřské školy 
Kněžmost.  
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková  
                                         (počtem hlasů pro 4  – proti 0  – zdržel se 0 )     ►  usnesení bylo přijato 
  

Usnesení č. 33/2019-3/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Suhrovice, Drhleny, 
Čížovka konané dne 10. 1. 2019 s tím, že jednotlivé požadavky výboru vyplývající ze zápisu 
budou řešeny na základě osobního projednání zástupce (předsedy) osadního výboru 
s vedením obce. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                    Ing. Libor Nikodem v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 18. 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 18. 2. 2019                                                                        Sejmuto dne 5. 3. 2019 

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


