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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 9. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 29. 5. 2019 

 
Čj.: OuKn 1192/2019 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; - 

členové rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Omluven: Miloslav Kobrle 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:05 hod. 

 

Usnesení č. 109/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 9. schůze rady obce 

v roce 2019 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 110/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 9. schůze rady obce v roce 2019.        

 

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

 

Usnesení č. 111/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.  

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 112/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (odběratel) 

a společností Asseco Solutions, a.s. (dodavatel), IČO 649 49 541, se sídlem Praha 4, Zelený 

pruh 1560/99, o zpracování osobních údajů a smlouvy o podmínkách sdílení dat v souvislosti 

se zajištěním dodávky, implementace, technické podpory a souvisejících služeb (školení, 

konzultační a vývojové služby) k softwarovému produktu dodavatele pod obchodním názvem 

HELIOS Fenix. Veškerá plnění nezakládají žádné ze smluvních stran nárok na jakoukoliv 

finanční či jinou odměnu či úhradu jakýchkoliv nákladů. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 15. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 113/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací akce „Testovací polygon Úhelnice, stavební úpravy 

dráhy pro měření hluku“ dle předložené projektové dokumentace, a to za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1147/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 9. 6. 2019 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 114/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s výstavbou rodinného domu a souvisejících objektů a zařízení 

na pozemku p.č. 38/14 v k.ú. Koprník, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 594/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 5. 2019 

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

 

Usnesení č. 115/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro stávající objekt rodinného domu čp. 3 Malobratřice za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 1170/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 21. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 116/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/2018, o nájmu 

bytu, mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a MV (nájemce), nar. XXX, trvale bytem XXX, 

pro období od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020, za stejných podmínek. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 5. 2019 

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

 

Usnesení č. 117/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr směnit obecní pozemek p. č. 352/26 o výměře 6468 

m2, orná půda, za pozemek č. 47, oba v k.ú. Úhelnice a doporučuje zastupitelstvu obce směnu 

neschválit. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 118/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 161/22 o výměře cca 

550 m2, ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického 

plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 119/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s návrhem dopravního opatření – úplná uzavírka silnice 

III/27614 z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v termínu od 9. 7. do 10. 7. 2019.   

Zodpovídá: Bc. P. Janků 

Termín: do 14. 6. 2019 

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

Usnesení č. 120/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci čj. OuKn 781/19 ze dne 8. 4. 2019 společnosti 

CETIN a.s. (investor) o provedení opravy telekomunikačního kabelu na obecním pozemku č. 

725/139 v k.ú. Kněžmost s tím, že po skončení opravy uvede investor pozemek do původního 

stavu.   

Zodpovídá: Bc. P. Janků 

Termín: do 5. 6. 2019 

                                  počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 121/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení kontrol a čištění spalinových cest v roce 2019 

dle cenové nabídky č.j. 1064/19, ze dne 15.05.2019 pana Jaromíra Žďánského, člena 

Společenstva kominíků ČR, IČO 691 50 923, se sídlem Hradec Králové, Antonína Dvořáka 

1128/8, v objektech obce.  

Zodpovídá: M. Kastnerová 

Termín: do 31. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 122/2019-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s vystavením objednávky na zhotovení hydrogeologických 

průzkumů pro stanovení tlecích dob pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů 

na hřbitovech Kněžmost, Solec a Násedlnice dle cenové nabídky čj. OuKn 1030/19 firmy 

RNDr. Miroslav Pivrnec, ECO-GEO, IČO 47288558, Rohlíky 48, Turnov, za cenu ve výši 

28.820 Kč, dodavatel není plátce DPH.  

Zodpovídá: L. Kobrlová 

Termín: do 31. 7. 2019 

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

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                     ………………………………. 

      Ing. Karel Hlávka v. r.             PhDr. Jaroslav Palaczuk v. r. 

            starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 30. 5 2019 

Za správnost: Ing. Lenka Hybnerová 

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 31. 5. 2019                                                                        Sejmuto dne 15. 6. 2019 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/

