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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 27. 6. 2019 
 

Č.j.: OuKn 1412/2019 

Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián (dostavil se v čase 17:22 hod.); Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor 

Nikodem; Zbyšek Orzech; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena 

Škaloudová, DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima – zastupitelé Ing. Radka Maděrová – 

tajemnice 

Čas zasedání: 17:00 – 18:15 hod.  

 

Usnesení č. 38/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 39/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2019 Mgr. Jiřího Lehečku 

a Mgr. Milenu Škaloudovou, Dis., zapisovatelku Ing. Radku Maděrovou.    

 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1    ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 40/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 4. zasedání v roce 2019: 

1. Zahájení zasedání 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2019 

6. Účetní závěrka Dopravního podniku Kněžmost, s.r.o. za rok 2018 

7. Závěrečný účet obce za rok 2018 

8. Závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj – Pod Mužským za rok 2018 

9. Závěrečný účet Mikroregion Český ráj za rok 2018 

10. Delegace pravomoci pro rozpočtová opatření  

11. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Kněžmost 

12. Vyúčtování dotace na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci průčelí kostela 

sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. 

13. Smlouva o kontokorentním úvěru 

14. Převody nemovitostí: 

- Smlouva č. UZSVM/SMB/1581/2019-SMBM – bezúplatný převod pozemku v k.ú. 

Úhelnice 

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

15. Zpráva finančního výboru 

16. Diskuze zastupitelů 

17. Diskuze občanů 

18. Závěr 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 41/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019.    
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Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 42/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.   

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 43/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí účetní závěrku Dopravního podniku Kněžmost, 

s.r.o., za rok 2018.    

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

V čase 17:22 se dostavil zastupitel Mgr. Bc. L. Kilián 

Usnesení č. 44/2019-4/ZO: 

     Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje závěrečný účet obce Kněžmost za rok 2018 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžmost za rok 2018, která byla 

vyhotovena dne 20. 5. 2019 kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze 

5, Zborovská 11, sp. zn. SZ_039589/2018/KSUK, čj. 002802/2019/KSUK, s výhradou 

nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: 

     Obec zajistí kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola 

a základní škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, za rok 2018. Pro další období bude kontrola 

zahájena vždy v roce, který je předmětem kontroly, a dokončena v roce následujícím 

(kontrolovaným obdobím se rozumí vždy celý kalendářní rok). 

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 45/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj – 

Pod Mužským za rok 2018. 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 46/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí celoroční hospodaření DSO Mikroregion Český 

ráj, se sídlem na Vyskři a jeho závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření a výroční zprávu, vše za rok 2018, a dále zprávu nezávislého auditora, které bylo 

schváleno shromážděním starostů dne 6. 6. 2019. 

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 47/2019-4/ZO: 

1) Zastupitelstvo obce Kněžmost stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady obce 

k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  

do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech: 

a) jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky 

na finanční prostředky obce 

v jakékoli výši jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů  

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je 

vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 

úhrady 

c) úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 

musí být realizován. 
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     Rada obce bude o provedeném rozpočtovém opatření informovat zastupitelstvo obce 

na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

2) Zastupitelstvo obce Kněžmost si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah 

stanovený radě obce. 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 48/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní a mateřské 

školy Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČO 71 008 446, jehož předmětem je: 

- změna stávajícího místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb základní školy, a to 

zrušením místa na adrese Kněžmost, Nádražní 238 a Na Rynku 218; nově je toto místo součástí 

budovy na adrese Kněžmost, Na Františku 75. 

- změna stávajícího místa pro školní družinu a školní klub základní školy, a to zrušením místa 

na adrese Kněžmost, Na Rynku 218; nově je toto místo součástí budovy na adrese Kněžmost, 

Na Františku 75. 

Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce školy zajistit provedení výše uvedených změn 

v příslušných databázích a rejstřících. 

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 49/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování dotace poskytnuté ve výši 270.000 Kč 

z rozpočtu obce Kněžmost v roce 2018, poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace ze dne 20. 12. 2018 uzavřené mezi obcí Kněžmost a Římskokatolickou 

farností Kněžmost, IČO 624 51 081, se sídlem 1. máje 232, Mnichovo Hradiště, na částečnou 

úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí průčelí kostela sv. Františka Serafinského 

v Kněžmostě, a nemá připomínky k vyúčtování předloženému pod čj. OuKn 1226/19 ze dne 

3. 6. 2019. 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 50/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru 

č. 0482111319/19 mezi obcí Kněžmost a Českou spořitelnou, a.s., předmětem které je 

poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč s čerpáním úvěru v době od 1. 7. 2019 

do 30. 6. 2020, bez zajištění, a s úrokovou sazbou 1M Pribor + 1% p.a., vše za podmínek 

uvedených v návrhu smlouvy přijaté pod č.j. OuKn 1321/19. 

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 51/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci č.j.: UZSVM/SMB/1581/2019-SMBM uzavřené mezí obcí 

Kněžmost (nabyvatel) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce), IČO 

697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, předmětem které je 

bezúplatný převod pozemku p. č. 186/3 o výměře 46 m2, ostatní plocha, v k.ú. Úhelnice a ukládá 

starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 52/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje směnu obecního pozemku p. č. 352/26 o výměře 6468 

m2, orná půda, za pozemek p. č. 47, oba k.ú. Úhelnice.   

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 53/2019-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zápis z 2. zasedání finančního výboru ze dne 

4. 3. 2019.   

 

Počtem hlasů: pro 15 proti 0 zdržel se 0    ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

            ………….…………..……….. 

                     Ing. Karel Hlávka v.r.  

                          starosta obce 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Jiří Lehečka v.r.                                                           Mgr. Milena Škaloudová, DiS. v.r. 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 4. 7. 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 4. 7. 2019                                                                        Sejmuto dne 19. 7. 2019 
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

 
Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/

