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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 3. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 19. 2. 2020 

 
Čj.: OuKn 391/2020 

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 – 16:40 hod. 

 

Usnesení č. 32/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 3. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 33/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 3. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

Usnesení č. 34/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Servisní smlouvy o poskytnutí technické podpory 

knihovního systému Koha a Smluvní doložku – Zpracování osobních údajů, uzavřenou mezi 

obcí (objednatel) a společností R – Bit Technology s.r.o. (dodavatel), IČO 247 19 790, 

se sídlem Ke Koupališti 3283, Most, předmětem které je technická a servisní podpora 

knihovního systému Koha za cenu 550 Kč bez DPH/1 měsíc.   

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 35/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost stanovuje cenu za krátkodobý pronájmem místnosti v 1. patře budovy 

KVCK ve výši 100 Kč/1 hod. a cenu za krátkodobý pronájem studijní místnosti v přízemí 

budovy KVCK ve výši 300 Kč/1 hod. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová, Ing. L. Hybnerová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 36/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana povinná) 

a společností ČEZ Distribuce a.s.  (strana oprávněná), IČO 247 29 035, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, číslo smlouvy IV-12-6023104/VB1, stavba „Kněžmost, Býčina, p. č. 472/1, 

kNN“, předmětem které je zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 1031/1 v k.ú. 

Kněžmost, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1156-285/2019, a to úplatně 

za jednorázovou částku ve výši 1000 Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 15. 3. 2020 

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

 



Spisový  znak: 101.2.2 

Skartační znak: A 10                                                                                                                                                                                                        ÚD 

 - 2 - 

Usnesení č. 37/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem vsakování dešťových vod ze střechy stavebního 

objektu bez čp. stojícího na pozemku č. st. 1/2, do přilehlého obecního pozemku č. 304/7, vše 

v k.ú. Násedlnice, a to v souladu s vyjádřením obce č.j. OuKn 353/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 5. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 38/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby garáže a souvisejících přístřešků 

na pozemku p. č. 847/38, k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 364/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 17. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 39/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2/24/2020/DPS mezi obcí 

Kněžmost (pronajímatel) a paní Danou Jirsákovou (nájemce), IČO 05740754, Nádražní 160, 

Kněžmost, předmětem které je pronájem prostor v 1. NP budovy Domu s pečovatelskou 

službou v Kněžmostě na dobu neurčitou, a to od 1. 3. 2020. Pronajímateli náleží měsíční 

nájemné ve výši 1.057 Kč/1 měsíc. Výše nájemného a zálohových plateb za služby spojené 

s užíváním pronajatého prostou je uvedena v evidenčním listu, který je přílohou nájemní 

smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 40/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření pachtovní smlouvu č. 1/SP/2020 mezi obcí Kněžmost 

(propachtovatel) a paní MS (pachtýř), nar. xxx, a panem TV (pachtýř), nar. xxx, oba bytem 

xxx, předmětem které je propachtování části obecního pozemku p. č. 8/1, lesní pozemek, o 

výměře 115 m2 v k.ú. Solec, za cenu 10 Kč/1 m2 za 1 rok, tj. celkem 1.150 Kč/1 rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 41/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout obecní pozemek p. č. 220/9 o výměře 903 

m2, trvalý travní porost v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 42/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 309/20 ze dne 10. 2. 2020 a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do evidence zájemců o byt v DPS Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 43/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu 2020 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí 

osobními ochrannými prostředky – Evidenční číslo: HAS/SDHOP/041320/2020. Název 



Spisový  znak: 101.2.2 

Skartační znak: A 10                                                                                                                                                                                                        ÚD 

 - 3 - 

projektu: Vybavení jednotky 2020, celkové předpokládané náklady 127.192,00 Kč, celková 

výše požadované neinvestiční dotace 108.113,00 Kč. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 28. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 44/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí ve věci schválení účetní závěrky za rok 2019 

Základní školy a mateřské školy Kněžmost, jak byla předložena pod čj. OuKn 312/20.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 24. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 45/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí ve věci schválení odpisového plánu na rok 2020 

Základní školy a mateřské školy Kněžmost, okres Mladá Boleslav, jak byl předložen pod čj. 

OuKn 311/20, a požaduje předložení položkového odpisového plánu na rok 2020. Položkový 

odpisový plán bude předložen do příští schůze rady 4. 3. 2020. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 24. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 46/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost odkládá rozhodnutí ve věci schválení inventarizace za rok 2019, včetně 

přehledu investičního majetku, Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá 

Boleslav a požaduje do příští schůze rady předložení inventarizace po jednotlivých 

položkách. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 24. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 47/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje instalaci chybějících bezpečnostních prvků na školní zahradě 

(zábradlí - amfiteátr, terasa).  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 24. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 48/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje vyplácení odměny ve výši 25 % z částky vybrané za pronájem 

školní tělocvičny správci tohoto zařízení. Tato odměna bude vyplácena školou na základě 

uzavřené dohody o provedení práce mezi ZŠaMŠ Kněžmost a správcem tělocvičny. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 24. 2. 2020 

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

 

Usnesení č. 49/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost ředitelce školy informovat 

obvyklým způsobem vedení obce (starosta, místostarosta) o čerpání finančních prostředků 

z investičního fondu školy v jednotlivých případech do 50 tis. Kč. Čerpání finančních 

prostředků investičního fondu školy v jednotlivých případech nad 50 tis. Kč podléhá 

schválení zřizovatelem (radou obce). 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 24. 2. 2020 

                                             počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 50/2020-3/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis z veřejné schůze občanů Suhrovice, Drhleny, 

Čížovka konaného dne 14. 12. 2019. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

 

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

 

Usnesení č. 51/2020-3/RO: 

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

Čížovka konaného dne 16. 1. 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: 21. 2. 2020 

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 21. 2. 2020                                                                            Sejmuto dne 9. 3. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 
 

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

