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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 6. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 10. 4. 2019 
 

Čj.: OuKn 801/2019 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; 

Ing. Adam Pospíšil; - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice  
Omluven: --- 
Počet přítomných členů rady: 5 
Čas zahájení schůze: 15:30 hod. 
 
 

Usnesení č. 69/2019-6/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 6. schůze rady obce 
v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

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

 
Usnesení č. 70/2019-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 6. schůze rady obce v roce 2019.        
 

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

Usnesení č. 71/2019-6/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu a souvisejících 
objektů a zařízení na pozemku č. 127/18 a dále souhlasí s napojením pozemku č. 128/18 
na komunikaci na pozemku p.č. 127/6 (zřízení vstupu/vjezdu) dle předložené situace, v k.ú. 
Solec, místní část Soleček, vše za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
769/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 1. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 72/2019-6/RO: 
Rada obce Kněžmost konstatuje, že vybudování přístupové/příjezdové komunikace 
k pozemku č. 725/120 je v platném Územním plánu Kněžmost  vymezeno přes obecní 
pozemek č. 725/20 a pozemek č. 725/119, vše v k.ú. Kněžmost.    
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 25. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 73/2019-6/RO: 
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/24/2013/DPS ze dne 30. 9. 2013 
k nebytovému prostoru uzavřené mezi obcí (pronajímatel) a paní JČ, nar. xxx, trvale bytem 
xxx (nájemce), a to ke dni 30. 4. 2019. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 



Spisový  znak: 101.2.2                                                                                                                                                                                                 ÚD 
Skartační znak: A 10 

 - 2 -

 
Usnesení č. 74/2019-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory k podnikání – místnost 
o ploše 17,00 m2, sklad o ploše 15,05 m2, balkon o ploše 9,5 m2, umývárna a WC o ploše 6,36 
m2, vše v 3. NP budovy Domu s pečovatelskou službou Kněžmost, ulice U Střediska 24. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 75/2019-6/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje vyúčtování nákladů za služby spojené s pronájmem prostorů 
k podnikání ve Zdravotnickém středisku Kněžmost, Hradišťská čp. 193, za rok 2018, a dále 
rada obce ukládá odpovědnému pracovníkovi předložit vyúčtování jednotlivých lékařům, 
a to konkrétně MUDr. Kuželové, MUDr. Filipové, MUDr. Krbuškovi a MUDr. Krausovi.  
Rada obce doporučuje zachovat zálohy za služby poskytované v souvislosti s pronájmem 
nebytových prostor ve zdravotnickém středisku pro rok 2020 v nezměněné výši.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 76/2019-6/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje „Provozní řád pro sběrné místo odpadu obce Kněžmost“ 
s účinností od 1. května 2019. 
Zodpovídá: L. Kobrlová, L. Nový 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
      Ing. Karel Hlávka v. r.                         Miloslav Kobrle v. r.  
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 11. 4. 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 12. 4. 2019                                                                        Sejmuto dne 29. 4. 2019 

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


