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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 5. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 20. 3. 2019 
 

Čj.: OuKn 624/2019 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; - 

členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice (přítomna do 16:10 hod.)  
Omluven: Miloslav Kobrle 
Počet přítomných členů rady:  4 
Čas  schůze: 15:30 - 17:00 hod. 

 
Usnesení č. 47/2019-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 5. schůze rady obce 
v roce 2019 Ing. Libora Nikodema. 

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

 
Usnesení č. 48/2019-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 5. schůze rady obce v roce 2019.        
 

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

Usnesení č. 49/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. 
Zodpovídá: D. Pěničková 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 50/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy - objednávky dopravy Mladá Boleslav – 
Kněžmost a zpět mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) a společností Kautex Textron Bohemia, 
s. r. o. (objednatel), IČO 475 38 244, se sídlem Kněžmost, Bakovská 36, zajištění provozování 
autobusových linek u vybraného dopravce na trase 21:20 Mladá Boleslav – Kněžmost a zpět;  
22:10 Kněžmost – Mladá Boleslav v rámci linkové dopravy, a to v období 1. 4. 2019 do 31.12. 
2019. Veškeré náklady spojené s touto službou uhradí objednatel. 
Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 
Termín: do 31. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 51/2019-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmnost (příjemce) 
a společností ALTA PRO s. r. o., IČO 248 50 128, se sídlem Za Hládkovem 981/7, Praha 6 - 
Střešovice, o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění  dotace na projekt 
„ Vybavení učeben Základní školy a mateřské školy Kněžmost“ v rámci dotačního titulu 
IROP, výzva č. 68 CLLD (zejména zajištění veřejných zakázek, zajištění publicity projektu, 
průběžné zprávy o realizaci projektu, závěrečného vyúčtování a uzavření projektu) 
za nabídkovou cenu 100.000 Kč, bez DPH. 
Zodpovídá: Ing. K. Hlávka, Ing. A. Pospíšil 
Termín: do 10. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 52/2019-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení opravy obkladu bazénového schodiště venkovního 
veřejného bazénu obce dle nabídky společnosti Spiders s. r. o., IČO 272 90 581, se sídlem 
Vesec 344, Liberec XXV, za cenu ve výši 288.065 Kč, včetně 21% DPH. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 10. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 53/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a souvisejících 
objektů a zařízení na pozemku č. 236/24 a č. 236/26, v k.ú. Suhrovice, za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 526/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 31. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 54/2019-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kn ěžmost, Vilová, p.č. 113/8“; číslo 
stavby IV-12-6024260 za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 537/19 a dále 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouvy o právu provést stavbu „Kněžmost, Vilová, p.č. 113/8“, číslo stavby IV-12-6024260, 
číslo smlouvy IV-12-6024260/VB/1, mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná) 
a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 247 29 035, se sídlem 
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a ukládá starostovi tuto smlouvu 
podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 1. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 55/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a souvisejících 
objektů a zařízení na pozemku č. 498 v k.ú. Malobratřice, za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 594/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 13. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 56/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku č.92/3 o výměře 
cca 36 m², ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 11. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

 
Usnesení č. 57/2019-5/RO: 

Rada obce schvaluje záměr propachtovat obecní pozemky č. 305/4 o výměře 153 m2, ostatní 
plocha, k.ú. Násedlnice; spoluvlastnický podíl id. 9/13832 pozemku č. 202/12 o celkové 
výměře 5025 m2, orná půda, podíl id. 3/152 pozemku č. 199/41 o celkové výměře 6713 m2, 
ostatní plocha, vše k.ú. Koprník, dále spoluvlastnický podíl id. 1/28 pozemku č. 459/8 
o celkové výměře 1109 m2, orná půda, pozemek č. 402/32 o výměře 1.899 m2, orná půda, vše 
k.ú. Lítkovice, a pozemky č. 244/1 o výměře 635 m2, orná půda, č. 244/2 o výměře 1498 m2, 
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orná půda, č. 245/2 o výměře 1359 m2, orná půda, č. 245/5 o výměře 2643 m2, orná půda, vše 
k.ú. Úhelnice.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 5. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 58/2019-5RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje úhradu náhrady ve výši 28.117,69 Kč za bezesmluvní užívání 
pozemku č. st. 78, č. st. 81, č. 98/6 a č. 119/2, vše v k.ú. Solec,  v období od 1. 7. 2017 do 20. 2. 
2018, a to ve prospěch ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 
111, se sídlem v Praze 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.   
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 30. 3. 2019  
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 59/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Kněžmost (nájemce) 
a JK a DK (pronajímatel), oba trvale bytem xxx, předmětem které je pronájem části 
o výměře 981 m2 pozemku č. 725/131, orná půda, v k.ú. Kněžmost, za cenu 981 Kč/ 1rok. 
Nájem se uzavírá na dobu určitou. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 31. 3. 2019   
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 60/2019-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti místních 
spolků obcí Kněžmost v roce 2019“ takto: 

- Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost, IČO 04053036, 
Žantov 14, ve výši 30.000 Kč; 

- SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Koprník – Násedlnice, IČO 70906335, 
Násedlnice 28, ve výši 0 Kč; 

- Solínek, z.s., IČO 22845127, Solec 21, ve výši 15.000 Kč; 
- SDH Kněžmost, IČO 68421419, Nádražní 238, Kněžmost ve výši 30.000 Kč; 
- Jezdecký oddíl Kněžmost,z.s, IČO 48682225, Žantov 17, ve výši 15.000 Kč; 
- DS Človíček z.s., IČO 07734948, Slepá 130, Kněžmost ve výši 10.000 Kč; 
- Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí, IČO 270 00 486, Sobotecká 89, 

Kněžmost ve výši 15.000 Kč; 
- Myslivecký spolek Skalka, IČO 75069407, Suhrovice 41, ve výši 5.000 Kč; 
- Modelářský klub Veselá, IČO 70810419, Nádražní 188, Kněžmost ve výši 6.000 Kč; 
- Sbor dobrovolných hasičů Suhrovice, IČO 69000875, Suhrovice 44, ve výši 6.000 

Kč; 
- Junák – český skaut, stř. Mnichovo Hradiště, odd. Kněžmost z.s., IČO 62486136, 

Boseň 23,  ve výši 25.000 Kč; 
- SDH Solec – Malobratřice, IČO 67675344, Malobratřice 51, Kněžmost ve výši 6.000 

Kč; 
- Kořeny života z.s., IČO 5192625, Lomená 319, Kněžmost ve výši 3.000 Kč; 

a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 
(poskytovatel) a jednotlivými shora uvedenými spolky (příjemce), jak je výše uvedeno.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 10. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 61/2019-5/RO: 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace níže uvedeným spolkům 
takto: 
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- Spolek přátel a kultury Kn ěžmost, IČO 05843197, Branžežská 126, Kněžmost, 
dotaci ve výši 40.000 Kč; 

- TJ Sokol Kněžmost, IČO 62452142, Hradišťská 181, Kněžmost, dotaci ve výši 
400.000 Kč. 

Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 28. 3. 2019 (zasedání zastupitelstva) 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 62/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje účetní uzávěrku a hospodářský výsledek za rok 2018 domu č. 
p. 79, Branžežská ul. Kněžmost. 
 

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

Usnesení č. 63/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z výročního shromáždění domu č. p. 79, 
Branžežská ul. Kněžmost ze dne 4. 3. 2019. 
 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 64/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s dopravním opatřením při úplné + částečné uzavírce silnice 
II/2768 z důvodu rekonstrukce komunikace v termínu od 25. 3. do 8. 5. 2019. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 7. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 65/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost deleguje starostu Ing. Karla Hlávku, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako 
zástupce obce Kněžmost na XVII. Sněm Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční ve dnech 
23. – 24. 5. 2019 v Ostravě. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 66/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením 1 dřeviny rostoucí mimo les – lípy malolisté 
na pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Násedlnice.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 31. 3. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 67/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením 5 dřevin rostoucích mimo les – 2 kusů borovice 
černé a 3 kusů smrku pichlavého na pozemku č. 92/7 v k.ú. Kněžmost.  
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 68/2019-5/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 2. zasedání zastupitelstva obce, které se 
koná 28. 3. 2019: 
 - rozpočtové opatření č. 1/2019 
- dohoda o stanovení školských obvodů   +  OZV školské obvody 
- smlouva dopravní obslužnost Arriva  



Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                     ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 5 -

- spolky - dotace (program) nad 50 tis. Kč. (TJ Sokol, Spolek přátel kultury Kst) 
- spolky dotace (investice) nad 50 tis. Kč (Jezdecký oddíl Kst) 
- delegace zástupce obce a VH společnosti VaK MB 
- převody nemovitostí: 
- schválení bezúplatného převodu pozemků p. č. 186/3 k.ú. Úhelnice a p. č.  76/7 k.ú. 
Kněžmost  
- darovací smlouva – p. Puldová, nabytí podílu 1/27 pozemku p. č. 202/1 k.ú. Koprník  
- kupní smlouva – Povodí Labe, prodej pozemků p. č. 415/41 a p. č. 513/8 k.ú. Lítkovice 
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: 25. 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 26. 3. 2019                                                                        Sejmuto dne 10. 4. 2019 

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


