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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 10. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 12. 6. 2019 

 
Čj.: OuKn 1308/2019  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem, Ing. Adam Pospíšil; - členové 

rady, Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Omluven: PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:00 hod. 

 

Usnesení č. 123/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 10. schůze rady obce 

v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 124/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 10. schůze rady obce v roce 2019.        

 

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

 

Usnesení č. 125/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace 

k akci „Dočasný objekt šaten a sociálního zázemí u sokolovny, Sokolská ul., Kněžmost“ 

a souhlasí s vydáním objednávky na projekční práce předkladateli nabídky, Ing. Milanu 

Jílkovi, IČO 102 29 612, autorizovanému inženýrovi pro pozemní stavby, se sídlem Fr. 

Opolského 990, 293 06 Kosmonosy, za cenu 44.000 Kč bez DPH, tj. 53.240 Kč s DPH. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 6. 2019 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 126/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro připojení 

stávajícího objektu RD čp. 24 Žantov a s uložením trubního vedení vodovodu včetně 

vodoměrové šachty do obecního pozemku p.č. 1159 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1244/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 30. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 127/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku 

p. č. 689/1 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření 

obce č.j. OuKn 1274/19 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 30. 6. 2019 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 128/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nabídku čj. OuKn 1299/19 na dodávku školní demonstrační 

digestoře a demonstračního stolu od firmy TEVAPO SYSTEM s.r.o., Vítězné nám. 576/1, 

Praha 6, IČO 04248031, za cenu 187.187 Kč, vč. DPH 21 %, v rámci výběrového řízení 

na vybavení pro základní školu Kněžmost a ukládá starostovi objednávku podepsat, jak je 

shora uvedeno.   

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 24. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 129/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nabídku čj. OuKn 1300/19 na dodávku profesionální 

komorové keramické pece od firmy Služby keramikům, František Řehák, 17. listopadu 1758, 

Roudnice nad Labem, IČO 627 78 226, za cenu 132.200 Kč, vč. DPH 21 %, v rámci 

výběrového řízení pro základní školu Kněžmost a ukládá starostovi objednávku podepsat, 

jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 24. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 130/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku čj. OuKn 1259/19 pana Jaroslava 

Bergmana, IČO 76614247, Soleček 4, na úpravu návsi v místní části Solec za nabídkovou 

cenu ve výši 33.300 Kč, vč. DPH, a ukládá starostovi objednávku s termínem realizace 

do konce srpna 2019, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 30. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 131/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti obce o poskytnutí dotace na základě výzvy 

Ministerstva vnitra, generální ředitelství HZS ČR, pro rok 2020, v rámci dotačního 

programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva 

JSDH_V2_2020: „Pořízení nového dopravního automobilu“, a to na projekt „Pořízení 

nového dopravního automobilu pro JSDH obce Kněžmost“, a souhlasí se spolufinancováním 

jmenovaného projektu z prostředků obce Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová. Ing. A. Pospíšil 

Termín: do 14. 6. 2019 

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

 

Usnesení č. 132/2019-10/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s poskytnutím dotace spolku LUMA MB, z.s., IČO 266 

38 398, se sídlem Nerudova 691/19, Mladá Boleslav, na kofinancování komplexu bezplatných 

odborných služeb v sociální oblasti poskytovaných výše uvedeného spolku v roce 2019 

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) 

a jmenovaným spolkem (příjemce), jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 5. 7. 2019 

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

 

Usnesení č. 133/2019-10/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 4. zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2019: 

- rozpočtové opatření č. 3/2019 

- rozpočtové opatření č. 4/2019 

- účetní závěrka DPK za rok 2018 
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- závěrečný účet obce za rok 2018 

- závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj – Pod Mužským za rok 2018 

- smlouva o provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace 

- delegace pravomoci pro rozpočtová opatření 

- vyúčtování dotace na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci průčelí kostela sv. Fr. 

Serafínského v Kněžmostě 

- převody nemovitostí: 

- smlouva č. UZSVM/SMB/1581/2019-SMBM – bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Úhelnice 

- směna pozemku p. č. 352/26 v k.ú. Úhelnice 

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: 14. 6. 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 17. 6. 2019                                                                        Sejmuto dne 2. 7. 2019 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/

