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   OBEC KNĚŽMOST 

          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 
 

 
Souhrn usnesení z 15. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 28. 8. 2019 
 

Čj.: OuKn 1806/2019  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; - 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice  
Počet přítomných členů rady: 4 
Omluven: Ing. Adam Pospíšil 
Čas schůze: 15:30 - 16:45 hod. 
 

 
 
Usnesení č. 186/2019-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 15. schůze rady obce 
v roce 2019 Ing. Libora Nikodema. 

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

 
Usnesení č. 187/2019-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 15. schůze rady obce v roce 2019.        
 

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

Usnesení č. 188/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.  
Zodpovídá: D. Pěničková 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 189/2019-15/RO: 

Rada obce Kněžmost nemá námitek k umístění zařízení pro odvádění srážkových vod 
z objektu čp. 1 Čížovka na pozemku č. st. 58 přes obecní pozemek č. 430/23 na pozemek 
č. 315/1 v majetku žadatele s tím, že žadatel předloží obci ke schválení návrh technického 
řešení odvádění srážkových vod.       
 Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: do 10. 9. 2019 

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

Usnesení č. 190/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 24. 8. 2016 
a Smlouvy o výpůjčce č. 1/2017, obě uzavřené mezi obcí Kněžmost (půjčitel) a Základní 
školou a mateřskou školou Kněžmost (vypůjčitel), IČO 710 08 446, se sídlem v Kněžmostě, 
Na Františku 75, a to ke dni 31. 8. 2019, a ukládá starostovi tuto dohodu, jak je výše uvedeno, 
podepsat. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 31. 8. 2019      

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 191/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí nabídku čj. OuKn 1709/19 na převod pozemku č. 161/9, 
ostatní plocha, v k.ú. Suhrovice, do vlastnictví obce a doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
uzavření darovací smlouvy na pozemek, jak je shora uvedeno. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 31. 12. 2019       

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

Usnesení č. 192/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemky p. č. 300/19 o výměře 74 m2, 
ostatní plocha, p. č. 300/20 o výměře 103 m2, ostatní plocha a p. č. 300/21 o výměře 115 m2, 
ostatní plocha, vše oddělené geometrickým plánem č. 453-31/2017 v k.ú. Suhrovice. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 10. 9. 2019      

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

Usnesení č. 193/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 229/5 o výměře 94 m2 
v k.ú. Koprník a doporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemku neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do 10. 9. 2019        

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

Usnesení č. 194/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Dopravnímu podniku 
Kněžmost (příjemce), IČO 251 36 046, se sídlem Na Rynku 51, Kněžmost, z rozpočtu obce 
Kněžmost (poskytovatel) na úhradu nákladů za provoz kyvadlové dopravy na trase 
Mnichovo Hradiště – Mužský a Kněžmost – Mužský v rámci podpory charitativní akce 
„Pohádkový les“ konané dne 13. 10. 2019. Dále rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi příjemcem dotace a poskytovatelem, jak je výše uvedeno s tím, že příjemce je 
povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 30. 11. 2019. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: do 30. 9. 2019       

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

Usnesení č. 195/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s konáním akce Dětský den s posezením členů a přátel SDH 
Koprník - Násedlnice dne 31. 8. 2019 v objektu obce na pozemku č. st. 34 (hasičárna) 
a přilehlém obecním pozemku č. 201/2 v k.ú. Koprník. 
Zodpovídá: M. Kastnerová 
Termín: do 31. 8. 2019       

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

Usnesení č. 196/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí Výroční zprávu o provozu Kulturně vzdělávacího 
centra a knihovny obce Kněžmost za rok 2018. 
Zodpovídá: I. Cenefelsová     

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

Usnesení č. 197/2019-15/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s konáním sportovní akce „Gladiator race“ dne 14. 9. 2019 
od 8:00 do 17:00 v zařízení obce - kemp Peklo u Komárovského rybníka, k.ú. Suhrovice. 
Zodpovídá: Bc. P. Janků 
Termín: do 5. 9. 2019       

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 198/2019-15/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 5/2019 ze schůze redakční komise (novinky). 
Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
 
                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 199/2019-15/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 5. zasedání zastupitelstva obce, které se 
uskuteční dne 10. 9. 2019: 
- rozpočtové opatření č. 5/2019 
- Státní pozemkový úřad – Plán společných zařízení (k.ú. Násedlnice) 
- potvrzení členství obce Kněžmost ve Sdružení Český ráj, z.s. 
- převody nemovitostí: 

- kupní smlouva č. 2/P/2019 
- prodej části pozemku p. č. 73/1 v k.ú. Suhrovice 
- prodej částí pozemků p. č. 5/51 a 5/36 v k.ú. Kněžmost  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                     ………………………………. 
       Ing. Karel Hlávka v. r.                    Ing. Libor Nikodem v. r. 
            starosta obce                                       ověřovatel 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 30. 8. 2019 
Za správnost: Ing. Radka Maděrová 

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 30. 8. 2019                                                                        Sejmuto dne 16. 9. 2019 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 
Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová 


