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   OBEC KNĚŽMOST 
          Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z 22. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 16. 12. 2019 

 
Čj.: OuKn 2497/19 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka; Miloslav Kobrle; Ing. Adam Pospíšil – členové rady; Ing. Radka 

Maděrová, tajemnice  

Omluveni: Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 3 

Čas schůze: 15:30 – 16:00 hod. 

Usnesení č. 278/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 22. schůze rady obce 

v roce 2019 pana Miloslava Kobrleho. 

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

Usnesení č. 279/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 22. schůze rady obce v roce 2019.     

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

Usnesení č. 280/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 281/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby vodovodní přípojky pro připojení 

stávajícího objektu RD čp. 45 v místní části Malobratřice a s uložením trubního vedení 

vodovodu do obecního pozemku p.č. 14/2 v k.ú. Malobratřice, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 2452/19.  

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: do 20. 12. 2019 

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

 

Usnesení č. 282/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje následující dodatky ke smlouvám na pronájem bytů v č. p. 23 

Kněžmost, ul. U Střediska, pro období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021: 

Dodatek č. 2/2020 (Cidlinský František, Cidlinská Květuše) ke smlouvě o nájmu bytu č. 

1/23/2017/byt 

Dodatek č. 5/2020 (Kuncířová Martina) ke smlouvě o nájmu bytu č. 2/23/2015/byt 

Dodatek č. 5/2020 (Weiss Jiří) ke smlouvě o nájmu bytu č. 3/23/2015/byt 

Dodatek č. 5/2020 (Halbichová Monika) ke smlouvě o nájmu bytu č. 4/23/2015/byt 

Dodatek č. 5/2020 (Edr Daniel) ke smlouvě o nájmu č. 5/23/2015/byt 

Dodatek č. 5/2020 (Majerová Markéta) ke smlouvě o nájmu bytu č. 6/23/2015/byt.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: do 31. 1. 2020 

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

Usnesení č. 283/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les – náletových dřevin – 

skupiny olší a 3 vrb na obecním pozemku p.č. 72/2 v k.ú. Suhrovice.  

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: do 31. 1. 202 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 284/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a 

způsobu kontroly jejich využití“ ve výši 17.222 Kč a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. S-6107/OŽP/2019 mezi obcí Kněžmost a Středočeským krajem, IČO 708 91 095, se 

sídlem Zborovská 81/11. Praha 5,  o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 17.222 Kč 

na akci „Finanční příspěvky na hospodaření v lesích“ (zřizování nových oplocenek) a ukládá 

starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno podepsat.  

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: do 31. 1. 2020 

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

 

Usnesení č. 285/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí o schválení finančního příspěvku ve výši 120 000 

Kč na zaplacení dohody uzavřené s administrátorem technických provozů, a to do června 

2020.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

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

 

Usnesení č. 286/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s vyřazením majetku z inventáře ZŠ a MŠ Kněžmost dle 

žádosti č.j. OuKn 2489/19 ze dne 16. 12. 2019.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 20. 12. 2019 

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

 

Usnesení č. 287/2019-22/RO: 

Rada obce Kněžmost vydává v souladu s §16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění, souhlas k žádosti čj. OuKn 2490/19 ze dne 

16. 12. 2019 s prováděním jiné výdělečné činnosti (administrátor technických provozů pro 

Základní školu a mateřskou školu Kněžmost a dále pro společnost Klinika Dr. Pírka, s. r. o.) 

zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: do 31. 12. 2019 

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

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

Zápis vyhotoven dne: 19. 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 19. 12. 2019                                                                       Sejmuto dne 6. 1. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

 

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

