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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 21. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 4. 12. 2019 

 
Čj.: OuKn 2430/2019  

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

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

Počet přítomných členů rady: 5 

Čas schůze: 15:30 – 16:55 hod. 

 

Usnesení č. 260/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 21. schůze rady obce 

v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

. 

Usnesení č. 261/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 21. schůze rady obce v roce 2019.        

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 262/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací stavebních úprav chaty ev. č. 22 na pozemku č. st. 82 

a č. 249/2, k.ú. Suhrovice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

2350/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 19. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 263/2019-21/RO: 

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

objektů a zařízení na pozemku p. č. 841 v k.ú. Úhelnice, obec Kněžmost, za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2083/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 10. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 264/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, číslo 

smlouvy S-2418/00066001/2019-MH/BA/VB, ke stavbě „Rekonstrukce vodovodu Suhrovice 

2010“ mezi Středočeským krajem, IČO 708 91 095, Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, který 

je zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČO 000 66 

001, Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, (strana povinná) a obcí Kněžmost, IČO 002 38 023, 

Kněžmost, Na Rynku 51, (strana oprávněná) v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 

464/83/2018 úplatně, za jednorázovou částku ve výši 1.550 Kč + DPH, a ukládá starostovi 

smlouvu, jak je výše uvedeno, uzavřít.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 265/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Malobratřice, p. č. 74/18, 

kNN“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 2402/19 a dále schvaluje uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu 

„Kněžmost, Malobratřice, p. č. 74/18, kNN“, číslo smlouvy IV-12-6025466/VB/02, mezi obcí 

Kněžmost, IČO 002 38 023 (strana budoucí povinná), a společností ČEZ Distribuce a.s. 

(strana budoucí oprávněná), IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, 

zastoupené na základě plné moci společností EJK s.r.o., IČO 006 63 115, Dražice nad Jizerou 

75, Benátky nad Jizerou, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 266/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat obecní pozemek p. č. 1307 o výměře 60 m2, 

ostatní plocha v k.ú. Kněžmost.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 267/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 2/N/2019 uzavřenou mezi obcí Kněžmost 

(pronajímatel) a panem Josefem Herinkem, IČO 08525137, Hradišťská 58, Kněžmost, 

předmětem které je pronájem části pozemku p. č. 1106 o výměře 70 m2, ostatní plocha v k.ú. 

Kněžmost na období od 15. 6. 2020 do 15. 9. 2023 za cenu 20.000 Kč/1 sezonu a ukládá 

starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno podepsat.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 268/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem propachtovat obecní pozemek p. č. 583/6 o výměře 

5713 m2, ostatní plocha v k.ú. Srbsko.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 269/2019-21/RO: 

     Rada obce Kněžmost bere na vědomí protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 

29. 10. 2019 v Základní škole a mateřské škole, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, a ukládá 

ředitelce školy řídit se doporučeními uvedenými ve výše uvedeném protokolu a zejména 

zajistit: 

- správné účtování o pořízení investic, 

- samostatně vést na účtu školy peněžní prostředky (z kraje) určené na platy a odměny  -

zřízení podúčtu, 

- samostatně vést na účtu školy fondy (rezervní, investiční, odměn) - zřízení podúčtu, 

- ostatní peněžní prostředky vést stejně jako dosud na běžném účtu, 

- zajistit pravidelné vzdělávání a proškolování hospodářky školy nebo jiné osoby odpovědné 

za vedení účetnictví školy. 

     Dále zřizovatel doporučuje na základě závěrů z provedené kontroly ošetřit ve vnitřním 

předpisu dle vlastního uvážení nastavení limitu pokladny a režim podepisování faktur školní 

jídelny (podepisovány pouze vedoucí ŠJ). 

Zřizovatel ukládá ředitelce školy provést nápravu, jak je výše uvedeno, bezodkladně.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 270/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 9/2019 „Zlepšení 

funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“ vyhlášené Ministerstvem životního prostředí 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci plánované výsadby stromů 

na pozemcích č. 92/4, 92/5, 92/6, 92/7 k.ú. Kněžmost. Maximální míra podpory je stanovena 

na 100 % ze způsobilých výdajů.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 271/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost 2018, 

která byla poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 10. 9. 2018 mezi obcí 

Kněžmost (poskytovatel) a MŠ Klubíčko Boseň (příjemce) s tím, že poskytnutá dotace byla 

využita v souladu s dotačním titulem.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 11. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 272/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu „Veřejné 

informační služby knihoven – Podprogram č. 3: Informační centra knihoven“ vyhlášené 

Ministerstvem kultury, odbor umění, literatury a knihoven na rok 2020 na vybavení nových 

prostor knihovny a informačního centra v Kněžmostě. Maximální míra podpory je stanovena 

na 70 % z celkových nákladů na projekt, které činí 82 571 Kč.  

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 273/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost za odvedenou práci I. pololetí školního roku 2019/2020 dle předloženého návrhu 

čj. OuKn 2382/19.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 274/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost za školní rok 2018/2019.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 10. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 275/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost nesouhlasí s návrhem vyřazení majetku z inventáře Základní školy 

a mateřské školy Kněžmost dle soupisu předloženého pod čj. OuKn 2380/19 a ukládá 

ředitelce školy předložit k návrhu na vyřazení majetku: 

- důvod vyřazení majetku 

- kvalifikované posouzení majetku vyšší hodnoty jako např. keramická pec, notebooky, 

pianino, televizory, sporáky), případně jinak doložit neupotřebitelnost vyřazovaného 

majetku,  

- u neprodejného majetku vyšší hodnoty doklad o způsobu jeho nabídky k prodeji, případně 

tento nabídnout k prodeji,   

- u majetku, pokud byl již zlikvidován doklad o způsobu likvidace. 
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Po doložení výše uvedeného bude majetek navržený k likvidaci posouzen za přítomnosti 

zástupce zřizovatele (fyzická prohlídka) a následně bude vyhotoven seznam majetku 

navrženého k likvidaci s doložením dokladů, jak je výše uvedeno. 

Způsob likvidace se musí prokázat případným kontrolám finančního úřadu. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 10. 12. 2019 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 276/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 7/2019 ze schůze redakční komise (novinky). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 277/2019-21/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující program 8. zasedání zastupitelstva obce, které se 

uskuteční dne 12. 12. 2019: 

- Rozpočtové opatření č. 8/2019 

- Rozpočet obce Kněžmost na rok 2020 

- Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

- Poskytnutí státní dotace na projekt „Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost“ 

- Kupní smlouva na realizaci akce „Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost“ 

- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněžmost na rekonstrukci fasády kostela sv.    

Františka Serafinského v Kněžmostě 

- Kontrolní zprávy ze svazku obcí Mikroregion Český ráj 

- Memorandum o vzájemné spolupráci měst a obcí (zápach při aplikaci hnojiv) 

- Nový ceník na svoz komunálního odpadu 

- Převody nemovitostí: 

 a) prodej části pozemku p. č. 92/3 v k.ú. Kněžmost 

- Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

Zápis vyhotoven dne: 6. 12. 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 6. 12. 2019                                                                       Sejmuto dne 23. 12. 2019 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

 

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

