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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 
Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 7. 2. 2019 
 

Č.j.: OuKn 297/2019  
Přítomni : Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Bc. Ladislav Kilián; 

Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav 
Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima - zastupitelé; Ing. Radka 
Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Ladislav Bartoň; Mgr. Milena Škaloudová, DiS. 
Čas zasedání: 17:00 - 18:20 hod.  

 
 
Usnesení č. 1/2019-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 
programu zvlášť.   

  Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 2/2019-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2019 pana Zbyška Orzecha 
a Mgr. Jiřího Lehečku, zapisovatelku paní Ing. Radku Maděrovou.    

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 3/2019-1/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 1. zasedání v roce 2019: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 9/2018 
5. Změnový list č. 5 - podklad k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba 

základní školy Kněžmost“ 
6. Návrh OZV č. 1/2019, o místních poplatcích 
7. Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Český ráj - Pod Mužským v roce 2018 
8. Prodeje pozemků 

a) Prodej pozemku č. 202/236 v k.ú. Koprník 
b) Prodej pozemku č. 97/19 v k.ú. Koprník 

9. Pracovní poměr zastupitelů obce Kněžmost 
10. Zprávy výborů zastupitelstva: 

a) Zpráva finančního výboru 
b) Zpráva kontrolního výboru  

11. Tábořiště Peklo - návrh na směnu pozemků 
12. Diskuze zastupitelů 
13. Diskuze občanů 
14. Závěr 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 4/2018-7/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018. 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
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Usnesení č. 5/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje změnový list č. 5 na akci „Přístavba základní školy 
Kněžmost“ tak, jak byl předložen zhotovitelem díla společností Sdružení Kněžmost_B, EMH 
stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a. s., o. z., a který je podkladem k uzavření dodatku č. 4 
ke smlouvě o dílo mezi objednatelem (obec) a výše jmenovaným zhotovitelem s termínem 
dokončení díla 17. 5. 2019 za současného navýšení ceny díla o 4 691.904 Kč, bez DPH. 

 
Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 2     ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 6/2019-1/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních 
poplatcích, s účinností patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 
 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 7/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zprávu ze dne 15. 10. 2018 o finanční činnosti 
DSO Mikroregion Český ráj – Pod Mužským v roce 2018. 
 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 8/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku č. 202/236 o výměře 2967 
m2, orná půda, nebo jeho části v k.ú. Koprník,. 
 

Počtem hlasů: pro 9  proti 4 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 
Usnesení č. 9/2019-1/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku č. 97/19, orná půda, nebo 
jeho části v k.ú. Koprník. 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 2    ►  usnesení bylo přijato   
 

V čase 17:25 se z jednací místnosti vzdálil zastupitel Ladislav Kilián. 
 

Usnesení č. 10/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí 
Kněžmost (zaměstnavatel) a zaměstnance: 
- zastupitele Tomáše Zimy, jako velitele zásahové jednotky SDH Kněžmost,  
- zastupitelky Hany Bejrové, jako kronikářky a pro organizování vzdělávacích akcí 
pořádaných obcí nebo ve spolupráci obce, 
- zastupitele Mgr. Jiřího Lehečky, jako dohledu nad bazénem.  
Pracovně právní vztah vzniká dnem uzavření dohody o provedení práce, případně dohody 
o pracovní činnosti. 
 

Počtem hlasů: pro 12  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

V čase 17:28 se vrátil do jednací místnosti zastupitel Ladislav Kilián. 
 

Usnesení č. 11/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání finančního výboru dne 
4. 2. 2019, včetně schváleného plánu práce pro následující období. 
 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
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Usnesení č. 12/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání kontrolního výboru dne 
4. 2. 2019, včetně schváleného plánu práce pro následující období. 
 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 13/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s přípravou směny obecních pozemků č. 199/38, 
č. 199/39, č. 199/40, č. 199/74, č. 199/84, č. 199/81, č. 199/83, č. 199/89, č. 331/3, vše v k.ú. 
Koprník, za lesní pozemky společnosti Lesy ČR, s.p.,  parcelní č. 195/1 a část pozemku č. 196/1, 
oba v k.ú. Suhrovice. 
 

Počtem hlasů: pro 8  proti 5 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 14/2019-1/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí, aby obec uhradila jednu polovinu, maximálně však 
částku 25 tis. Kč., celkových nákladů, které vzniknou v souvislosti s přípravou směny obecních 
pozemků, jak jsou uvedeny v usnesení č. 13/2019-1/ZO, a to i v případě, že vlastní směna 
nebude realizována. Náklady se rozumí např. cena za vyhotovení znaleckého posudku, správní 
poplatky za listiny z katastru nemovitostí, geometrický plán. 
 

Počtem hlasů: pro 8  proti 5 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 
 
 
 

            ………….…………..……….. 
                      Ing. Karel Hlávka v. r.   
                          starosta obce 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 

 .....................................................                                               ..................................................... 
            Zbyšek Orzech  v. r.                                                                       Mgr. Ji ří Lehečka v. r. 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 15. 2. 2019 
Zapsala: Ing. Radka Maděrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 18. 2. 2019                                                                            Sejmuto dne 5. 3. 2019  
 

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


