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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 16. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 18. 9. 2019 

 
Čj.: OuKn 1961/2019 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle (dostavil se v čase 15:20); PhDr. Jaroslav Palaczuk; 

Ing. Adam Pospíšil – členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Počet přítomných členů rady: 4 

Omluven: Ing. Libor Nikodem 

Čas schůze: 15:15 – 16:30 hod. 

 

Usnesení č. 200/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 16. schůze rady 

obce v roce 2019 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 201/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 16. schůze rady obce v roce 2019.        

 

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

 

Usnesení č. 202/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby trvalého oplocení pozemků p.č. st. 

1, p.č. 44 a p.č. 119/2 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu, u objektu čp. 1, Lítkovice, obec 

Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1829/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 203/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby altánu na pozemku p.č. 352/12 v k.ú. 

Úhelnice, obec Kněžmost, a to za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1836/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 204/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod pro 

plánovaný objekt rodinného domu na pozemku p.č. 127/9 v k.ú. Solec, místní část Soleček, 

obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1879/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 6. 10. 2019 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 205/2019-16/RO: 

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

127/9 v k.ú. Solec, místní část Soleček, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 1883/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 9. 10. 2019 

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

 

v čase 15:20 hod. se dostavil radní Miloslav Kobrle 

 

Usnesení č. 206/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 73/1 o výměře cca 

150 m2, trvalý travní porost a pozemek p. č. 73/4 o výměře 746 m2, vodní plocha, oba v k.ú. 

Suhrovice. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení znaleckého posudku a následně 

geometrického plánu.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 207/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat část obecního pozemku č. 11/1 o výměře cca 4 

m2, ostatní plocha v k.ú. Lítkovice. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického 

plánu.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 208/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat části obecních pozemků p. č. 174/45 o výměře 

13 m2, vodní plocha, p. č. 174/48 o výměře 107 m2, vodní plocha a p. č. 1001/33 o výměře 3 m2, 

vodní plocha, vše k.ú. Kněžmost, oddělené geometrickým plánem č. 1102-56/2019.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 209/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přechodnou úpravu provozu při úplné uzavírce na silnici  

č. III/27611 v obci Horka z důvodu opravy povrchu komunikace v termínu od 1. 10. – 27. 10. 

2019.  

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 30. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 210/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ze dne 18. 5. 2012, uzavřený mezi obcí Kněžmost a společností 

ELEKTROWIN a.s., IČO 272 57 843, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, předmětem 

kterého je změna smlouvy v čl. II - Předmět smlouvy, a ukládá starostovi tento dodatek, 

podepsat. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 12. 10. 2019 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 211/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí pro školní rok 2019/2020 s navýšením počtu dětí v mateřské 

škole na 28 dětí v každé jednotlivé třídě mateřské školy v Kněžmostě a dále souhlasí 

s navýšením počtu žáků v základní škole na 34 žáků v každé jednotlivé třídě základní školy 

v Kněžmostě, a to krátkodobě, po dobu nezbytného zastupování nepřítomných pedagogů. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 9. 2019 

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

 

Usnesení č. 212/2019-16/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 22 400 Kč na úhradu nákladů 

vzniklých v souvislosti se zřízením chůvy v mateřské škole při ZŠ a MŠ Kněžmost na období 

1. 9. – 31. 12. 2019, příspěvek bude poskytnut v prosinci 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 9. 2019 

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

 

 

 

 

 

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

      Ing. Karel Hlávka v.r.             PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

            starosta obce                                       ověřovatel 
 

 

Zápis vyhotoven dne: 20. 9. 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 20. 9. 2019                                                                        Sejmuto dne 7. 10. 2019 
Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 

 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/
http://www.knezmost.cz/

