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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 19. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 6. 11. 2019 

 
Čj.: OuKn 2246/19 

Přítomni: Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Počet přítomných členů rady: 4 

Omluven: Ing. Karel Hlávka 

Čas schůze: 15:30 – 17:05 hod. 

 

 

Usnesení č. 226/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 19. schůze rady obce 

v roce 2019 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 227/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 19. schůze rady obce v roce 2019.        

 

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

 

Usnesení č. 228/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Kněžmost na rok 

2020.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 229/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2022 

Základní školy a mateřské školy Kněžmost.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

 

Usnesení č. 230/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací novostavby rodinného domu a souvisejících objektů 

a zařízení na pozemku p. č. 725/48 a dále souhlasí se změnou umístění vjezdu na pozemek 

č. 725/48 na místní komunikaci na pozemku č. 725/20, k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, 

lokalita Pazderna, dle předložené situace, vše za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření 

obce č.j. OuKn 2199/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 16. 11. 2019 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 231/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektové dokumentace 

k záměru „Lítkovice – revitalizace návsi“, a nemá námitek k přípravě smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 531 v k.ú. Lítkovice.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 232/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na dodávku 

a montáž odsávacího zákrytu nad konvektomaty v kuchyni MŠ Kněžmost a souhlasí 

s vydáním objednávky na dodavatelské a montážní práce předkladateli nabídky, společnosti 

EKOM – vzduchotechnika s.r.o., IČO 256 85 813, se sídlem Bezděčín 124, Mladá Boleslav, 

za cenu 67.185 Kč bez DPH, tj. 81.293,85 Kč s DPH.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 4. 12. 2019 

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

 

Usnesení č. 233/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 25/1 o výměře 

cca 17 m2, ostatní plocha a část obecního pozemku p. č. 8/1 o výměře cca 55 m2, lesní 

pozemek, oba v k.ú. Solec. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení geometrického plánu.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 1. 2020 

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

 

Usnesení č. 234/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem propachtovat část obecního pozemku p. č. 8/1 

o výměře 115 m2, lesní pozemek v k.ú. Solec.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 235/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 1/2014/byt 

uzavřený mezi obcí (pronajímatel) a paní ES (nájemce), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, 

předmětem kterého je prodloužení stávající nájemní smlouvy pro období od 1. 12. 2019 do 

30. 11. 2020.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 236/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje smlouvu o podnájmu pozemku č. 1/N/2019 uzavřenou mezi 

obcí Kněžmost (nájemce) a spolkem Kořeny života, z.s. (podnájemce), IČO 051 92 625, 

se sídlem Lomená 319, Kněžmost, zastoupeného Ing. Barborou Stehlíkovou, předmětem 

které je podnájem části pozemku p. č. 847/76 o výměře 35 m2 v k.ú. Kněžmost, za dohodnuté 

nájemné ve výši 35 Kč/1 rok.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 14. 11. 2019 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 237/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu pozemku č. 4/SP/2015 

uzavřený mezi obci Kněžmost (propachtovatel) a panem PM (pachtýř), nar. xxx, trvalý pobyt 

xxx, předmětem kterého je započtení vzájemných pohledávek (vč. dosud nesplatných) tak, že 

oproti nároku propachtovatele na zaplacení pachtovného za rok 2018 vč. úroku z prodlení 

a pachtovného za rok 2019 se touto smlouvou započítává nárok pachtýře na vydání 

bezdůvodného obohacení (v penězích) za zhodnocení pozemku p. č. 430/4 v k.ú. Malobratřice 

ve vlastnictví propachtovatele - oprava cesty. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 238/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr prodat část obecního pozemek p. č. 5/36, orná půda 

a část obecního pozemku p. č. 5/51, orná půda o celkové výměře cca 1000 m2, oba v k.ú. 

Kněžmost a doporučuje zastupitelstvu obce prodej pozemků neschválit.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 239/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí nabídku na odkoupení pozemku p. č. 280/3 o výměře 

215 m2, ostatní plocha v k.ú. Malobratřice, a nabízí cenu 50 Kč/1m2. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 240/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi panem JB (dárce), nar. 

xxx, trvalý pobyt xxx, a obcí Kněžmost (obdarovaný), předmětem které je poskytnutí daru, 

a to 2 ks vnitřních dveří typu Elegant Praktik s příslušenstvím v celkové hodnotě 4.694,80 Kč. 

Dveře jsou určeny pro mateřskou školu v Kněžmostě.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 241/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Horsch Stiftung (dárce), 

IČO 21110900918, se sídlem Sitzenhof 1, 924 21 Schwandorf, Německo, a obcí Kněžmost 

(obdarovaný), předmětem které je finanční dar ve výši 15.000 Kč na pořízení vybavení 

dětského oddělení knihovny - součást organizační složky KVCK Kněžmost, a ukládá 

starostovi smlouvu, jak je uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

 

 

Usnesení č. 242/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru 

použitého rostlinného oleje ze dne 15. 2. 2018 mezi obcí Kněžmost a Liborem Černohlávkem - 

Černohlávek Oil, IČO 16539184, se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice, předmětem kterého je 
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změna v čl. III (zavedení poplatku za poskytované služby) a souhlasí s ukončením smlouvy 

dohodou nebo výpovědí. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 24. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 243/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením 1 dřeviny rostoucí mimo les – 1 kus smrku 

stříbrného na pozemku p. č. 304/1 v k.ú. Násedlnice. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 24. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 244/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce Kněžmost spolku 

Solínek, z.s, Solec 21, Kněžmost na pořádání IX. ročníku adventního zpívání v soleckém 

kostele dne 8. 12. 2019 ve výši 5.000 Kč. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 23. 11. 2019 

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

 

Usnesení č. 245/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s vedením objízdné trasy při úplné uzavírce silnice č. III/27611 

Úhelnice – Husí Lhota z důvodu opravy povrchu komunikace v termínu od 11. 11. do 30. 11. 

2019. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 25. 11. 2019 

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

 

 

Usnesení č. 246/2019-19/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 5/2019 ze schůze redakční komise (zpravodaj). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

 

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

 

 

Usnesení č. 247/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Suhrovice, Drhleny, 

Čížovka konaného dne 2. 10. 2019. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

 

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

 

 

Usnesení č. 248/2019-19/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 7. zasedání zastupitelstva obce, které se 

uskuteční dne 14. 11. 2019: 

- Rozpočtové opatření č. 7/2019 

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kněžmost na období 2020 - 2022 

- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině KVCK obce Kněžmost 

- Plán zimní údržby obce Kněžmost - 2019 

- Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví (SPÚ), k.ú. Koprník 

- Převody nemovitostí: 

- prodej částí pozemků v k.ú. Kněžmost (Povodí Labe, s.p.) 
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- darovací smlouva k pozemku p. č. 161/9 v k.ú. Suhrovice (Rozumný) 

- odkoupení části pozemku p. č. 280/3 v k.ú. Malobratřice (Doškář/Badalcová) 

- prodej pozemku p. č. 5/35 a částí pozemku p. č. 5/51, oba v k.ú. Kněžmost (Šuman) 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

 

 

 

 

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

     Ing. Adam Pospíšil v.r.             PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

         místostarosta obce                              ověřovatel 
 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 8. 11. 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 8. 11. 2019                                                                          Sejmuto dne 25. 11. 2019 
 

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

 

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

 

 

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

