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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 Souhrn usnesení ze 12. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 17. 7. 2019 
Čj.: OuKn 1536/2019  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil - 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Počet přítomných členů rady: 4 

Omluven: Ing. Libor Nikodem 

Čas schůze: 15:30 – 16:30 hod. 

 

Usnesení č. 149/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 12. schůze rady 

obce v roce 2019 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

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

 

Usnesení č. 150/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 12. schůze rady obce v roce 2019.     

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

 

Usnesení č. 151/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku č. 5/36 o výměře 

cca 95 m2 a p. č. 5/51 o výměře 108 m2 trvalý travní porost v k.ú. Kněžmost a doporučuje 

zastupitelstvu obce prodej pozemků neschválit.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 26. 7. 2019 

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

 

 Usnesení č. 152/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku na kompletní dodávku a montáž rádiových 

bytových vodoměrů pro budovu DPS a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí 

Kněžmost (objednatel) a společností Techem, spol. s r.o., IČO 496 84 370, se sídlem Služeb 5, 

Praha 10, na dodávku, jak je výše uvedeno, za nabídkovou cenu ve výši 25.024 Kč s DPH.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 153/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí výběr úklidové firmy na strojové čištění chodeb 

v budově základní školy, a to firmu MW – Dias, a.s., IČO 253 68 907, Stodolní 316/2, Ostrava.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 154/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování příspěvku obce na úhradu nákladů 

vzniklých v souvislosti se zřízením chůvy v MŠ v období 1. 1. – 28. 2. 2019 a souhlasí 

se zřízením této pozice i v období 1. 9. – 31. 12. 2019. Výše příspěvku bude dořešena na konci 

srpna na základě aktuálního počtu dvouletých dětí v MŠ a z toho vyplývající úvazek chůvy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2019 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 155/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí přehled plateb jídelně při ZŠ Bakov nad Jizerou 

na stravování žáků 1. a 2. ročníku ZŠaMŠ Kněžmost, a to v období leden – červen 2019. 

Částku ve výši 23.181 Kč (přeplatek za dodávku obědů) vrátí ZŠaMŠ Kněžmost na účet obce 

do 31. 8. 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 156/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje příspěvek ve výši 31.134 Kč pro ZŠaMŠ Kněžmost 

na úhradu faktury TJ Sokol Kněžmost za využívání prostor sokolovny a haly pro výuku 

tělesné výchovy žáků základní školy v období duben – červen 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 157/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní a mateřské školy, 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav, za odvedenou práci ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 

dle předloženého návrhu čj. OuKn 1505/19 ze dne 12. 7. 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 158/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zrušením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských 

služeb, konkrétně činnost základní školy v Kněžmostě, na adrese Na Rynku 218, Kněžmost, 

a Nádražní 238, Kněžmost. Činnost základní školy bude vykonávána na adrese Na Františku 

75, Kněžmost.  K výše uvedené změně dojde s účinností od 1. 9. 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 5. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 159/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zrušením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských 

služeb, konkrétně činnost školní družiny a školního klubu při Základní škole a mateřské 

škole Kněžmost na adrese Na Rynku 218, Kněžmost. Činnost školní družiny a školního klubu 

bude vykonávána na adrese Na Františku 75, Kněžmost.  Ke změně dojde s účinností od 1. 9. 

2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 5. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 160/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením kapacity Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav, na adrese Na Františku 75, Kněžmost, s účinností od 1. 9. 

2019. Kapacita školy se zvýší ze stávajících 290 žáků na 350 žáků. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 5. 9. 2019 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 161/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením kapacity školní družiny při Základní škole 

a mateřské škole Kněžmost, okres Mladá Boleslav, na adrese Na Františku 75, Kněžmost 

od 1. 9. 2019. Kapacita školní družiny se zvýší ze stávajících 60 žáků na 90 žáků. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 5. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 162/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zřízením 3. oddělení školní družiny při Základní škole 

a mateřské škole Kněžmost, se sídlem Na Františku 75, Kněžmost, a to od 1. 9. 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 5. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 163/2019-12/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze schůze redakční komise (zpravodaj). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

  

Usnesení č. 164/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pořádáním akce Letní zábava 2019 na obecním pozemku 

č. 441/2 v k.ú. Suhrovice (náves) dne 17. 8. 2019 od 17:00 do 24:00. V době nočního klidu 

od 22:00 do 6:00 jsou všechny osoby (včetně pořadatelů a účastníků akce) povinny dodržovat 

noční klid. 

Zodpovídá: L. Kobrlová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 165/2019-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 9.000 Kč na částečnou 

úhradu nákladů za sanaci a čištění studny u čp. 21 Solec a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy mezi obcí Kněžmost (dárce) a panem JB (obdarovaný), nar. XXX, trvale bytem 

XXX, předmětem které je poskytnutí účelového finančního daru, jak je výše uvedeno, a 

ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 7. 2019 

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

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka                PhDr. Jaroslav Palaczuk 

            starosta obce                                       ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 19. 7.  2019 

Za správnost: Ing. Lenka Hybnerová 

 

 

 
 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 19. 7. 2019                                                                        Sejmuto dne 5. 8. 2019 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 


