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                                                         OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 
Souhrn usnesení z 8. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 15. 5. 2019 
 

Čj.: OuKn 1061/2019 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem (dostavil se v 15:40 hod.); 

Ing. Adam Pospíšil; - členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice  
Omluven: PhDr. Jaroslav Palaczuk 
Počet přítomných členů rady: 4 
Čas  schůze: 15:30 - 16:25 hod. 
 

Usnesení č. 90/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 8. schůze rady obce 
v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

(počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0  )     ►  usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. 91/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 8. schůze rady obce v roce 2019.        
(počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0)     ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 92/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí protokol ze dne 10. 5. 2019 z otevírání, hodnocení 
a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Výměna oken – ZŠ 
Kněžmost“  a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Kněžmost (objednatel) 
a společností  SPIDERS, s. r. o., IČO 272 90 581, se sídlem Na Tratí 344, 463 12 Liberec XXV 
- Vesec, na dodávku stavebních prací na výše uvedenou akci  za nabídkovou cenu ve výši 
980.334,00 Kč bez DPH, tj. 1.186.204,00 Kč s DPH.  
Zodpovídá: Ing. Maťák 
Termín: do 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
V čase 15:40 hod. se dostavil radní PhDr. Jaroslav Palaczuk. 

 
Usnesení č. 93/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Kněžmost (odběratel) 
a společností MULTI CZ s.r.o. (dodavatel), IČO 274 88 837, se sídlem Anenská 1715, 
Pardubice, na dodávku technologického zařízení v rámci realizace akce „Úpravy stávající 
školní kuchyně v objektu mateřské školy v Kněžmostě, Sokolská ul. 219, Kněžmost“ 
za nabídkovou cenu ve výši 574.856 Kč bez DPH, tj. 695.575,76 Kč s DPH, a ukládá starostovi 
smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat.  
Zodpovídá: Ing. Maťák 
Termín: 10. 6. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 94/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
„Kn ěžmost – Čížovka – havarijní oprava vodovodu“ mezi obcí Kněžmost (strana oprávněná) 
a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvková 
organizace, IČO 000 66 001, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, (strana povinná), 
předmětem které je umístění a provozování zařízení – inženýrské sítě na dobu její existence 
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v rozsahu vyznačeném v GP č. 224-96/2017. Věcné břemeno je zřízeno za úplatu ve výši 
3.686,40 Kč. Rada obce ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.   
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 15. 6. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 95/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 1/24/2019/DPS mezi obcí 
Kněžmost (pronajímatel) a Ing. Barborou Stehlíkovou, IČO 87689383, Lomená 319, 
Kněžmost (nájemce), předmětem které je pronájem nebytového prostoru v DPS Kněžmost 
ve 3.NP na dobu neurčitou - od 1. 6. 2019, vždy jeden den v týdnu, za měsíční nájemné ve výši 
187 Kč.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 96/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat části obecních pozemků č. 1313, ostatní plocha, 
a č. 1314, ostatní plocha, o celkové výměře cca 620 m2, oba v k.ú. Kněžmost. Záměr bude 
zveřejněn po vyhotovení geometrického plánu.  
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 97/2019-8/RO: 

Rada obce schvaluje podání žádosti obce o poskytnutí dotace ve výši 20.280 Kč na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v souladu s programem „Zásady 
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského 
kraje a způsobu kontroly jejich využití“.   
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 98/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím účelového daru ve výši 5.000 Kč z rozpočtu obce 
Kněžmost příspěvkové organizaci Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb, IČO 
008 74 663, se sídlem Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, na obměnu zastaralých matrací 
a prostěradel do lůžek a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžmost (dárce) 
a Domovem Modrý kámen (obdarovaný) za podmínek, jak je shora uvedeno.   
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 10. 6. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 99/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí účelového daru ve výši 7.500 Kč z rozpočtu obce 
Kněžmost paní Janě Vávrové), IČO 886 58 899, Kněžmost, Nádražní 117, na pořádání akce 
pro děti s názvem "Pirátská plavba" ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2019 v rekreačním zařízení ČOS 
Praha v místní části Drhleny, a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí (dárce) a paní 
Janou Vávrovou (obdarovaný) za podmínek, jak je shora uvedeno.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 27. 5. 2019  
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 100/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku STATIM z.s. – 
Babybox pro odložené děti, se sídlem Pod Oborou 88, Praha, IČ 27006891 za účelem zřízení 
nového babyboxu v Benešově a žádosti čj. OuKn 654/19 nevyhovuje. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 101/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s., 
IČO 613 83 198 se sídlem Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, na provoz linky bezpečí a žádosti čj. 
OuKn 874/19 nevyhovuje. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 102/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti obce o poskytnutí dotace ve výši 44.000 Kč 
na nákup nového knihovního systému KOHA z programu Veřejné informační služby 
knihoven, podprogram č. 3 Informační centra knihoven, na základě výzvy Ministerstva 
kultury ČR, Odbor umění, literatury a knihoven. 
Zodpovídá: I. Cenefelsová 
Termín: dle výzvy 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 103/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.019 Kč z rozpočtu obce 2019 
pro Základní školu a mateřskou školu Kněžmost na částečnou úhradu faktury č. 190100005 
TJ Sokol Kněžmost za využívání prostor sokolovny a haly pro výuku tělesné výchovy žáků 
základní školy v období leden – březen 2019. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 23. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 104/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 62.804 Kč z rozpočtu obce 
2019  Základní škole a mateřské škole Kněžmost na nákup nového vybavení mateřské školy.  
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 31. 5. 2019 
                                             počtem hlasů pro 3 – proti 1 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 105/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 134.920 Kč z rozpočtu obce 2019  
Základní škole a mateřské škole Kněžmost na vymalování budovy staré školy. 
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín: do 31. 8. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 106/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí výsledek provedeného výběru dodavatele nábytku 
pro školu a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 432 153,50 Kč z rozpočtu obce Základní 
škole a mateřské škole Kněžmost na úhradu dodávky nábytku pro základní školu společností 
Nábytek Honza s. r. o., IČO 271 98 821, se sídlem Masarykovo nám. 701, Mnichovo Hradiště, 
dle předložené cenové nabídky. 
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 
Termín: do 31. 8. 2019 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 107/2019-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Suhrovice, Drhleny, 
Čížovka konané dne 2. 5. 2019 s tím, že jednotlivé požadavky vyplývající ze zápisu budou 
řešeny na základě osobního projednání zástupce (předsedy) osadního výboru s vedením obce. 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 108/2019-8/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Žantov konané dne 
20. 4. 2019 s tím, že jednotlivé požadavky vyplývající ze zápisu budou řešeny na základě 
osobního projednání zástupce (předsedy) osadního výboru s vedením obce.  
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
        Ing. Karel Hlávka v. r.                        Miloslav Kobrle v. r. 
            starosta obce                                           ověřovatel 
 
Zápis vyhotoven dne: 21. 5. 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 22. 5. 2019                                                                        Sejmuto dne 6. 6. 2019 

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


