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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení ze 7. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 24. 4. 2019 
Čj.: OuKn 899/2019  
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 schůze: 15:30 - 16:10 hod. 
 

Usnesení č. 77/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 7. schůze rady obce 
v roce 2019 Ing. Libora Nikodema. 

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

Usnesení č. 78/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 7. schůze rady obce v roce 2019.        

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

Usnesení č. 79/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.  
Zodpovídá: D. Pěničková 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 80/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy s Karlem Pítrem, IČO 866 89 169, se sídlem 
Mašov 23, 511 01 Turnov, předmětem které je provedení veřejnosprávní kontroly 
příspěvkové organizace ZŠaMŠ Kněžmost za rok 2018. 
Zodpovídá: D. Pěničková 
Termín: do 20. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 81/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku     
p.č. 725/31, k.ú. Kněžmost za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 
835/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 8. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 82/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p. č. 725/43, ostatní 
plocha a část p. č. 725/143, ostatní plocha, oddělených geometrickým plánem č. 1132-32/2019 
jako pozemek č. 725/43 o výměře 89 m2 a pozemek č. st. 750 o výměře 7 m2, vše v k.ú. 
Kněžmost.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 8. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 83/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o pachtu pozemku 
č. 1/SP/2017 mezi obcí Kněžmost (propachtovatel) a společností AgroVation Kněžmost k.s. 
(pachtýř), IČO 243 13 246, se sídlem Nádražní 114, Kněžmost, kterým se mění předmět 
pachtu a tím i celková výše pachtovného, a ukládá starosti tento dodatek podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 30. 4. 2019  
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 84/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ceník za služby poskytované technikou obce s účinností 
od 1. 5.  2019: 
mulčovač za traktor s obsluhou 940 Kč/ 1 hod. 
výsuvný žebřík 200 Kč/ 1 den 
valník za traktor 150 Kč / 1 den 
valník za traktor s přistavením 350 Kč / 1 den 
štěpkovač 940 Kč / 1 hod.  
zapůjčení kontejneru 2,5 m3, 5 m3, 10 m3 200 Kč / 1 den 
práce dělníka 240 Kč / 1 hod. 
Zodpovídá: L. Kobrlová, L. Nový 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 85/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce Kněžmost spolku 
Solínek, z.s., IČO 288 45 127, se sídlem Solec 21, na pořádání Májové taneční zábavy na návsi 
v Solci dne 4. 5. 2019 a žádosti čj. OuKn 844/19 ze dne 15. 4. 2019 nevyhovuje. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 86/2019-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí jako vlastník pozemku č. 495/1, č. 531/1 a č. 532/1 v k.ú. 
Solec s pořádáním akce „10. solecká motoriáda“ v místní části Solec dne 4. 5. 2019 od 12:00 
do 24:00 hod. na jmenovaných pozemcích za podmínky, že pozemky budou po ukončení 
akce řádně uklizeny a uvedeny do původního stavu. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 87/2019-7/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí jako vlastník pozemku č. 495/1 v k.ú. Solec s pořádáním 
akce „Májová taneční zábava“ v místní části Solec dne 4. 5. 2019 od 18:00 do 2:00 hod. 
na jmenovaném pozemku za podmínky, že pozemek bude po ukončení akce řádně uklizen 
a uveden do původního stavu. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 30. 4. 2019 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 88/2019-7/RO: 
Rada obce bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze schůze redakční komise (zpravodaj). 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 89/2019-7/RO: 
Rada obce schvaluje následující program 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2019: 
- rozpočtové opatření č. 2/2019 
- převody nemovitostí:  
 - prodej části obecního pozemku č. 92/3 v k.ú. Kněžmost 
 - prodej pozemku č. 725/43 a pozemku č. st. 750 v k.ú. Kněžmost 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ►  usnesení bylo přijato 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                    Ing. Libor Nikodem v. r. 
             starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 26. 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 26. 4. 2019                                                                        Sejmuto dne 13. 5. 2019 

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


