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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 
Souhrn usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 28. 3. 2019 
 

 
Č.j.: OuKn 714/2019  
Přítomni : Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Mgr. Milena 
Škaloudová, DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima - zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – 
tajemnice 

Omluveni:  Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil 
Čas zasedání: 17:00 - 18:40 hod.  

 
 
 
Usnesení č. 15/2019-2/ZO: 

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

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

Usnesení č. 16/2019-2/ZO: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 
zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2019 Mgr. Bc. Ladislava Kiliána 
a PhDr. Jaroslava Palaczuka, zapisovatelku Ing. Radku Maděrovou.    

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

 
Usnesení č. 17/2019-2/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 2. zasedání v roce 2019: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Přístavba základní školy Kněžmost - část B“ 
6. Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti (Arriva) 
7. Společný školský obvod základní školy 

a) Dohoda obcí o vytvoření společného školského obvodu 
b) Návrh OZV č. 2/2019, o stanovení části společného školského obvodu základní školy  

8. Poskytnutí dotace 
a) Dotace z programu „Podpory činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2019“ 
b) Žádost Jezdeckého oddílu Kněžmost o dotaci na investici 

9. Žádost o podporu z IROP „OPS pro Český ráj - IROP - IZS 2“ na nákup vybavení 
pro JSDH obce Kněžmost 

10. Převody nemovitostí 
a) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kněžmost a k.ú. Úhelnice do majetku obce 

(ÚZSVM) 
b) Darovací smlouva na spoluvlastnický podíl k pozemku č. 202/1 v k.ú. Koprník 

(Puldová) 
c) Prodej pozemků v k.ú. Lítkovice (Povodí Labe s. p.) 
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11. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav, a. s. 
12. Diskuze zastupitelů 
13. Diskuze občanů 
14. Závěr 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 18/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019. 
 

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

Usnesení č. 19/2019-2/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 
15. 9. 2017 uzavřené mezi obcí Kněžmost (objednatel) a společností SDRUŽENÍ 
KNĚŽMOST_B (zhotovitel), EMH stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s. o.z. Roztoky, zastoupené 
správcem sdružení společností EMH stavební CZ s.r.o., IČO 019 72 197, se sídlem Na Rokytce 
1032/24, Praha 8, předmětem kterého je změna rozsahu závazku dle změnového listu č. 5, tím 
i změna celkové ceny díla, která nově činí 95 581 501 Kč, bez DPH, a dále změna závazného 
termínu pro dokončení stavby nově stanovena na 17. 5. 2019, vše v souladu s rozhodnutím 
zastupitelstva obce ze dne 7. 2. 2019, usnesení č. 5/2019-1/ZO. 

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

 
Usnesení č. 20/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření „Dodatku č. IX  ke smlouvě o závazku 
veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené dne 31. 1. 2019“ mezi obcí 
Kněžmost ( objednatel) a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s. r. o. (dopravce), IČO 256 
20 886, se sídlem Pod Hájem 97, Králův Dvůr, předmětem které je změna rozsahu  
autobusových linek s účinností od 1. 4. 2019 s tím, že pro rok 2019 se celková prokazatelná 
ztráta stanovuje ve výši 176 338,00 Kč bez DPH. 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 
 
Usnesení č. 21/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření dohody mezi obcí Kněžmost a obcí Branžež, 
IČO 00509205, se sídlem Branžež čp. 33, o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá 
Boleslav, IČO 710 08 446, se sídlem Kněžmost, Na Františku 75, a ukládá starostovi tuto 
dohodu podepsat. 

Počtem hlasů: pro 10  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 22/2019-2/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 obce Kněžmost, 
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČO 710 08 446, se sídlem 
Kněžmost, Na Františku 75, zřízená obcí Kněžmost. 
 

Počtem hlasů: pro 10  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
 
 
Usnesení č. 23/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost na základě vyhlášeného programu „Podpora činností místních 
spolků obcí Kněžmost 2019“ souhlasí s poskytnutím dotace Spolku přátel a kultury Kn ěžmost, 
IČO 058 43 197, se sídlem Branžežská 126, 294 02 Kněžmost, ve výši 40.000 Kč; 
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a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 
(poskytovatel) a shora uvedeným spolkem (příjemce), jak je výše uvedeno. 
 

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

Usnesení č. 24/2019-2/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost na základě vyhlášeného programu „Podpora činností místních 
spolků obcí Kněžmost 2019“ souhlasí s poskytnutím dotace Tělocvičné jednotě Sokol 
Kněžmost, IČO 624 52 142, se sídlem Hradišťská 181, 294 02 Kněžmost, ve výši 400.000 Kč; 
a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 
(poskytovatel) a shora uvedeným spolkem (příjemce), jak je výše uvedeno. 
 

Počtem hlasů: pro 9  proti 2 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 

Usnesení č. 25/2019-2/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt s názvem „Nákup 
techniky pro JSDH obce Kněžmost“ v rámci 9. výzvy s názvem „OPS pro Český ráj - IROP - 
IZS 2“ vyhlášené Obecně prospěšnou společností Český ráj o.p.s., s vazbou na výzvu ŘO IROP 
č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD“ - SC 4.1. Předpokládané 
náklady projektu činí celkem 470 tis. Kč a zastupitelstvo obce souhlasí s předfinancováním  
výše uvedeného projektu a jeho spolufinancováním z rozpočtu obce v minimální výši 5%. 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 26/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 186/3 o výměře 46 m2, 
vodní plocha, v k.ú. Úhelnice, a  pozemku č. 76/7 o výměře 491 m2, ostatní plocha, v k.ú. 
Kněžmost, oba z majetku ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 
111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví obce Kněžmost a ukládá 
starostovi smlouvu o bezúplatném převodu, jak je výše uvedeno, uzavřít. 
 

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
 
 
Usnesení č. 27/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 1/2019 mezi obcí 
Kněžmost (obdarovaný) a paní MP (dárce), nar. xxx, trvale bytem xxx, předmětem které je 
bezúplatný převod ideální 1/27 pozemku č. 202/1, ostatní plocha, v k.ú. Koprník a ukládá 
starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

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

 
 

Usnesení č. 28/2019-2/ZO:  
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. D994180418 mezi obcí 
Kněžmost (prodávající) a společností Povodí Labe, státní podnik (kupující), IČO 708 90 005, 
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, předmětem které je 
prodej pozemku č. 415/41 o výměře 11 m2, vodní plocha, odděleného geometrickým plánem 
č. 169-171312/2018 z pozemku č. 415/39, a dále pozemku č. 513/8 o výměře 11 m2, vodní plocha, 
oba v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu, odděleného tímtéž geometrickým plánem z pozemku 
č. 513/7, vše za celkovou kupní cenu ve výši 820 Kč, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše 
uvedeno, podepsat.  

Počtem hlasů: pro 11  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
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Usnesení č. 29/2019-2/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost deleguje zástupce obce Ing. Karla Hlávku, nar. xxx, trvale bytem 
xxx, na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 
463 56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, která se uskuteční v roce 2019. 
 

Počtem hlasů: pro 10  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato   
 
 
 

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

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 .....................................................                                               ..................................................... 
   Mgr. Bc. Ladislav Kilián v. r.                                                       PhDr. Jaroslav Palaczuk v. r. 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 4. 4. 2019 
Zapsala: Ing. Radka Maděrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 8. 4. 2019                                                                                 Sejmuto dne 23. 4. 2019  
 

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


