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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 20. schůze Rady obce Kněžmost 
konané dne 20. 11. 2019 

 
Čj.: OuKn 2330/19  
Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil – členové rady; Ing. Radka 

Maděrová, tajemnice  
Omluveni: Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk; 
Počet přítomných členů rady: 3 
Čas schůze: 15:30 – 16:40 hod. 

 

Usnesení č. 249/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 20. schůze rady obce 
v roce 2019 Ing. Libora Nikodema. 

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

 

Usnesení č. 250/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 20. schůze rady obce v roce 2019.        
 

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

Usnesení č. 251/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.  
Zodpovídá: D. Pěničková 

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

Usnesení č. 252/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby rodinného domu a souvisejících 
objektů a zařízení na pozemku p.č. 725/64, k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 
ve vyjádření obce č.j. OuKn 2264/19.  
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 8. 12. 2019 

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

Usnesení č. 253/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 92/3 
o výměře cca 26 m2, ostatní plocha, v k.ú. Kněžmost a doporučuje zastupitelstvu obce prodej 
pozemku neschválit. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 30. 11. 2019 

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

Usnesení č. 254/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí o žádosti čj. OuKn 2289/19 ve věci záměru 
pronajmout nebytové prostory v DPS Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 13. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 255/2019-20/RO: 

Rada obce schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků obcí 
Kněžmost v roce 2020“ tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 22. 11. 2019 

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

Usnesení č. 256/2019-20/RO: 

 Rada obce Kněžmost souhlasí s dopravním opatřením - úplná uzavírka silnice III/2684 
v místní části Suhrovice v termínu od 25. 11. 2019 do 30. 11. 2019 tak, jak je uvedeno ve 
vyjádření obce čj. OuKn 2304/19. 
Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

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

Usnesení č. 257/2019-20/RO: 

 Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Kněžmost, JPO 3, a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 
obcí Kněžmost (dárce) a JSDH obce Kněžmost, JPO 3 (obdarovaný), za činnost jednotky 
v roce 2019. 
Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 10. 12. 2019 

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

Usnesení č. 258/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy na shromažďování a výkup 
použitých jedlých olejů a tuků uzavřenou mezi dodavatelem obcí Kněžmost a odběratelem               
Mgr. Markem Křesťanem, IČO 68217129, se sídlem Čajkovského 910/5, Hradec Králové, a 
to od 1. 12. 2019.  
Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 30. 11. 2019 

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

Usnesení č. 259/2019-20/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce v roce 2019 ve výši 
61.400 Kč Základní škole a mateřské škole Kněžmost na pokrytí nákladů na vyplacení odměn 
kuchařkám školní jídelny za práci odvedenou v období září - prosinec 2019.  
Zodpovídá: S. Drdolová, D. Pěničková 

Termín: do 20. 12. 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:25. 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 25. 11. 2019                                                                       Sejmuto dne 10. 12. 2019 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 
Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 
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Příloha č. 1 k zápisu z 20. schůze Rady obce Kněžmost konané dne 20. 11. 2019 

 

OBEC KNĚŽMOST
 

Na Rynku 51 

294 02  Kněžmost 
 

 

 

 

 

Dotační program vyhlášený obcí Kněžmost  
v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

PODPORA ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ  
OBCÍ KNĚŽMOST V ROCE 2020 

 

schváleno RO dne 20.11.2019      
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Úvodní ustanovení 
 

Obec Kněžmost vyhlašuje v souladu s ustanovením § 10 a) a následně zákona č. 250/2000 Sb., o 
Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dotační program s názvem  

“Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2020”. 
 
 

II. 

Vymezení žadatelů 
 

1. Žadatelem o dotaci na aktivitu může být pouze organizace s trvalým sídlem na území obce Kněžmost a 

jejích místních částech. Organizace, které jsou registrované dle platných právních norem (musí mít 
IČO, popř. stanovy). 

2. Jedná se o aktivity pořádané na území obce Kněžmost či mimo obec, avšak vždy s přínosem pro 
obyvatele obce Kněžmost a jejích místních částí. 

3. Žadatelem o dotaci na aktivitu nemůže být politická strana a hnutí. 
 
 

III. 

Druhy podporovaných aktivit 
 

1. Činnosti - za činnost je považována průběžná, dlouhodobá (v zásadě celoroční) aktivita žadatele, 
prospěšná obecně nebo vymezeným cílovým skupinám. 

2. Akce - za akci je považována časově omezená aktivita, která může být jak jednodenní, tak vícedenní. 
 
 

IV. 

Oblasti podpory 
 

1. Finanční prostředky jsou určeny pro organizace zabývající se spolkovým životem (především – aktivity 

pro veřejnost, volnočasové aktivity, vzdělávací programy, výstavy, koncerty, hudební a jiné festivaly 

apod.), tělovýchovou a sportem.  
 

V. 

Podání žádostí 
 

1. Žadatel je povinen předložit žádost podepsanou odpovědným zástupcem, na předepsaném formuláři, 
který je k dispozici na internetových stránkách obce – www.knezmost.cz, v sekci místní spolky. Žádost 
bude možno podat od 23. prosince 2019 se všemi povinnými přílohami, a to: žádost, výroční zpráva 
činnosti za uplynulý rok a rozpočet na tento rok.   

2. Řádně vyplněné formuláře se podávají v 1 originále v písemné podobě do podatelny obce Kněžmost, 
do 23. ledna 2020. V případě doručení prostřednictvím pošty či datové schránky rozhoduje datum 
doručení. 

3. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínu či 
formálních náležitostí může být důvodem k vyřazení z hodnocení. 

  
 
 

VI. 

Posouzení přijatých žádostí 
 

1. Předložené žádosti posoudí Rada obce Kněžmost nejpozději do 29. 2. 2020. 
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VII. 

Poskytnutí finančních prostředků 
 

1. Přiznání finančních prostředků do výše 50 tisíc Kč rozhodne rada obce, o přiznání finančních 
prostředků nad 50 tisíc Kč rozhodne zastupitelstvo obce. 

2. Finanční prostředky jsou žadatelům poskytovány na základě smlouvy mezi obcí a podpořenou 

organizací. 
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
4. Dotace je poskytována žadateli na bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. 

 

 

VIII. 

Vyúčtování projektu 
 

1. Povinnou přílohou je přehled vyúčtování poskytnuté dotace, za období, na které byla dotace 

poskytnuta. 

2. Obec Kněžmost si vyhrazuje právo na vrácení finančních prostředků, u jejichž čerpání došlo 
k porušení podmínek těchto pravidel a smlouvy o finančních prostředcích. 

3. V případě, že žadatel poruší pravidla pro poskytnutí finančních prostředků či podmínky uvedené ve 
smlouvě, především uvede nepravdivé údaje v žádosti či vyúčtování, nedoloží řádně všechny účetní 
doklady, uplatní jeden náklad u více poskytovatelů finančních příspěvků (sponzoři aj.), nemusí být 
všechny jím předložené žádosti po dobu následujících 24 měsíců z finančních prostředků obce 
Kněžmost podpořeny. 

4. Žadatel musí   přidělenou dotaci vyčerpat do stanoveného termínu, a to do 20. prosince 2020. 

5. Žadatel musí dodat kopie dokladů o čerpání dotace nejpozději do 20. prosince téhož roku, za který se 

dotace poskytuje. 

 

                                                                            IX.  

                                        Uznatelné náklady ve vyúčtování poskytnuté dotace 

 

1.    Pro účely této smlouvy se rozumí dotace, která musí být použita na úhradu jiných výdajů než: 

       a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku 

       b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku 

       c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací majetku. 
    

2.    Neuznatelnými náklady jsou: mzdové náklady včetně odvodů, cestovné doprovodných účastníků, 
občerstvení, úhrada účetní ztráty z minulého účetního období, dary (s výjimkou cen v soutěžích), 
pokuty, penále, náhrady škod, odpisy, úhrady členských příspěvků, platby daní, úroky z úvěru, platby 
jistin úvěrů. 

         Neuznatelným nákladem jsou také úhrady zálohových faktur s výjimkou záloh na plyn, vodné, 
stočné, elektrickou energii, teplo. 

3.   Uznatelnými náklady jsou všechny ostatní náklady, které vznikly příjemci v přímé souvislosti 
s činností organizace, jsou nutné, vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, jsou 
hrazeny v určeném období dotace (lze uplatnit i náklady uhrazené před přiznáním dotace), jsou 
prokazatelně vedeny v účetnictví příjemce dotace. 
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X. 

Povinná publicita 
 

1. Žadatel je povinen veřejnost o získaných finančních prostředcích z rozpočtu obce Kněžmost vhodným 
způsobem informovat. 

2. Na tištěných materiálech bude uvedena věta „Akce je realizována za finanční podpory obce 
Kněžmost“ nebo „Činnost byla pro rok xy finančně podpořena obcí Kněžmost“. 

3. Pokud nejsou tištěné materiály součástí aktivity, je žadatel povinen informovat o finanční podpoře 
jiným způsobem, například v obecních tiskovinách. 

4. V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést jakým způsobem publicitu zajistí. 
 
 

XI. 

Další ujednání 
 

1. Obec poskytne v případě zájmu organizace součinnost při prezentaci pořádaných akcí, např. 
zveřejnění plakátů na webových stránkách obce, vyhlášení rozhlasem apod. 

 
 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dotační program „Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2020“ vyhlášený obcí 
Kněžmost, byl schválen Radou obce Kněžmost dne 20. 11. 2019. 

 

 

 

V Kněžmostu dne: 21. 11. 2019 

 

 

 

  …………………….. 
 Ing. Karel Hlávka,v.r. 

   starosta obce 

 

 

 

 

Povinné přílohy: 
Žádost na akci / aktivitu 

Výroční zpráva + rozpočet za uplynulý rok 

Rozpočet na současný rok 
 


