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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení ze 13. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 31. 7. 2019 
Čj.: OuKn 1623/2019 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil - členové rady; Ing. Radka 

Maděrová, tajemnice  

Počet přítomných členů rady: 3 

Omluveni: Miloslav Kobrle, PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Čas schůze: 15:30 – 16:15 hod. 

 

Usnesení č. 166/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 13. schůze rady 

obce v roce 2019 Ing. Libora Nikodema. 

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

 

Usnesení č. 167/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 13. schůze rady obce v roce 2019.        

 

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

 

Usnesení č. 168/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost tímto usnesením vymezuje možnosti napojení pozemků v k.ú Kněžmost 

p.č. 725/120, 725/122, 725/124 tak, že výše uvedené pozemky bez výjimky budou napojeny 

výhradně z pozemku p.č. 725/119, vše v k.ú. Kněžmost, který je platným Územním plánem 

Kněžmost určen jako plocha DS1C – plocha dopravní infrastruktury, místní komunikace 

III. tř. Jiné napojení není možné. 

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 

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

 

Usnesení č. 169/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Koprník, p.č. 10/5“; číslo 

stavby IV-12-6024773 za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 1561/19 a dále 

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 

o umístění stavby „Kněžmost, Koprník, p.č. 10/5“, číslo smlouvy IV-12-6024773/VB001, 

mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná), a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana 

budoucí oprávněná), IČO 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, a 

ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 5. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 170/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 432/1 

o výměře cca 50 m2, ostatní plocha a část obecního pozemku p. č. 432/4 o výměře cca 27 m2, 

ostatní plocha, oba v k.ú. Malobratřice. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického 

plánu.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 30. 9. 2019 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 171/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 1/2019 mezi obcí Kněžmost 

(půjčitel) a Základní školou a mateřskou školou, Kněžmost (vypůjčitel), IČO 710 08 446, 

se sídlem v Kněžmostě, Na Františku 75, předmětem které je výpůjčka přístavby základní 

školy sestávající z těchto objektů: SO 01 – dvoupodlažní školní pavilon, SO 02 – čtyřpodlažní 

školní pavilon, SO 03 – spojovací krček o 2 nadzemních podlažích – vstupní část školy, SO 04 

– spojovací krček o 1 nadzemním podlaží – krček u tělocvičny, SO 05 – spojovací krček o 2 

nadzemních podlažích – propojení se stávající budovou čp. 75, na dobu neurčitou, a ukládá 

starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat bezodkladně po vydání kolaudačního 

souhlasu. 

Zodpovídá: S. Drdolová, Ing. L. Hybnerová (příprava smlouvy) 

Termín: do 31. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 172/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč na projekt „Provoz 

letního vlaku v roce 2019“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel dotace) a obcí Dětenice (příjemce dotace), IČO 002 71 471, se sídlem Dětenice 

141, jak je výše uvedeno, a ukládá starostovi smlouvu podepsat.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 9. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 173/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zapůjčením stanů a pivních setů spolku pro záchranu 

kostela sv. Fr. Serafínského a Divadélka Človíček k příležitosti konání akce 2. setkání 

u Suhrovických rybníků, která se koná 31. 8. 2019, a to bezúplatně.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 174/2019-13/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Knihovní řád knihovny obce Kněžmost, která je součástí 

organizační složky KVCK Kněžmost, a to s účinností od 1. 8. 2019.  

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 1. 8. 2019 

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

 

 

 

 

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

      Ing. Karel Hlávka v.r.                  Ing. Libor Nikodem v.r. 

            starosta obce                                       ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 1. 8. 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 2. 8. 2019                                                                        Sejmuto dne 19. 8. 2019 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/

