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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 14. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 14. 8. 2019 

 
Čj.: OuKn 1707/19  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; - 

členové rady  

Počet přítomných členů rady: 4 

Omluveni: Ing. Adam Pospíšil; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Čas schůze: 15:30 – 16:40 hod. 

 

 

Usnesení č. 175/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 14. schůze rady 

obce v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 176/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 14. schůze rady obce v roce 2019.        

 

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

 

Usnesení č. 177/2019-14/RO: 

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

113/8 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 1657/19. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 6. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 178/2019-14/RO: 

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

36/2 v k.ú. Suhrovice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 1684/19. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 5. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 179/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, vrtaná studna 

na pozemku p. č. 341/21“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1428/19. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 6. 9. 2019 

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

 

 

 



Spisový  znak: 101.2.2 

Skartační znak: A 10                                                                                                                                                                                                        ÚD 

 - 2 - 

 

Usnesení č. 180/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 131.835 Kč 

z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Kněžmost do investičního fondu 

jmenované příspěvkové organizace v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Převedené finanční prostředky budou použity na uhrazení faktury 

č. SF219167 společnosti Nábytek Honza s.r.o., IČO 271 98 821, se sídlem Masarykovo nám. 

701, Mnichovo Hradiště, za dodávku lavic a židlí pro 1. stupeň ZŠ. 

Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 

Termín: 31. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 181/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavírkou silnice III/27614 v Nádražní ulici z důvodu konání 

„Hasičského dne SDH Kněžmost“ ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2019. 

Zodpovídá: Bc. P. Janků 

Termín: 10. 9. 2019 

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

 

 

Usnesení č. 182/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pořádáním akce Lázeňské kolonády dne 31. 8. 2019 v době 

od 14:00 do 22:00 na obecních pozemcích – místní komunikace 13c v místní části Suhrovice. 

Bezodkladně po skončení akce budou pozemky řádně uklizeny. 

Zodpovídá: L. Kobrlová 

Termín: 31. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 183/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí jako vlastník pozemku č. 847/30 v k.ú. Kněžmost s konáním 

akce „Uliční slavnost“ dne 24. 8. 2019 na jmenovaném pozemku za podmínky, že pozemek 

bude po ukončení akce řádně uklizen a uveden do původního stavu. 

Zodpovídá: L. Kobrlová 

Termín: 24. 8. 2019 

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

 

Usnesení č. 184/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. S19 10 mezi obcí Kněžmost 

(objednatel) a společností Ondřej – Meissner, spol. s r.o. (dodavatel), IČO 458 07 159 

se sídlem Hrdlořezská 32/3, Praha 9, předmětem které je servis a údržba VZT zařízení, servis 

a údržba MaR, servis a údržba chlazení/klimatizace (každé vždy 3x ročně) a dále revize 

zařízení dle platné legislativy, havarijní servis a servis na objednávku, v objektu budovy 

základní školy v Kněžmostě, Na Františku 75, a to na dobu neurčitou dle návrhu 

předloženého pod čj. OuKn 1687/19 s tím, že v článku III. této smlouvy bude doplněno 

následující ustanovení: Po skončení záruční doby zařízení, na jehož servis a údržbu se tato 

smlouva o dílo sjednává, mohou smluvní strany tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, 

s výpovědní dobou 3 měsíce. Rada obce ukládá starostovi doplněnou smlouvu, jak je výše 

uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 31. 8. 2019 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 185/2019-14/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s předloženou nabídkou společnosti SPRÁVA KOMUNIKACÍ 

s.r.o., IČO 271 04 621, Vančurova 1309, Mladá Boleslav, na opravu části komunikace 2c 

v ul. Na Františku v Kněžmostě, za cenu 219.376,53 Kč s DPH a ukládá starostovi tyto práce 

objednat. 

Zodpovídá: S. Drdolová  

Termín: 31. 8. 2019 

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

 

 

13) Informace 

a) Termín příští schůze rady obce 

 Příští schůze rady se koná dne 28. 8. 2019 od 15,30 hod. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

 

14) Závěr 

Schůzi rady obce ukončil Ing. Libor Nikodem v 16:40 hodin.   

 

 

 

 

 

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

      Ing. Karel Hlávka v.r.                     Miloslav Kobrle v.r. 

            starosta obce                                       ověřovatel 
 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 19. 8. 2019 

Za správnost: Ing. Lenka Hybnerová 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 19. 8. 2019                                                                        Sejmuto dne 3. 9. 2019 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

 


