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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 13. 2. 2020 
 

Č.j.: OuKn 351/20 

Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav 

Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; Mgr. Milena Škaloudová, DiS.; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš 

Zima – zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Zbyšek Orzech 

Čas zasedání: 17:00 – 18:15 hod.  

 

Usnesení č. 1/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 2/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2020 pana Mgr. Jiřího Lehečku 

a pana Tomáše Zimu, zapisovatelku paní Ing. Lenku Hybnerovou.    

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 3/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 1. zasedání v roce 2020: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2019 

5. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu člena zastupitelstva 

6. Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2020 

7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

8. Převody nemovitostí 

a) Prodej části pozemku p. č. 11/1 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu (Fričovi) 

b) Prodej pozemku p. č. 1307 v k.ú. Kněžmost (Švermovi) 

c) Nákup pozemku p. č. 300/46 v k.ú. Násedlnice (Kyzivát) 

d) Prodej části pozemku p. č. 220/9 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu (Odvárka) 

9. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

10. Diskuze zastupitelů 

11. Diskuze občanů 

12. Závěr 

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 4/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 5/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 

mezi obcí Kněžmost a členem zastupitelstva: 
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Ladislavem Bartoněm, druh práce: sekání trávy na pozemcích obce, 

Hanou Bejrovou, druh práce: kronikářka, organizování kulturně společenských a vzdělávacích 

akcí pořádaných obcí nebo ve spolupráci obce, 

Mgr. Jiřím Lehečkou, druh práce: dohled nad bazénem, 

Tomášem Zimou, druh práce: velitel zásahové JSDH obce Kněžmost.  

Pracovně právní vztah vzniká dnem uzavření dohody o provedení práce, případně dohody 

o pracovní činnosti.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 29. 2. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 6/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost na základě vyhlášeného programu „Podpora činností místních 

spolků obcí Kněžmost 2020“ souhlasí s poskytnutím dotace tělocvičné jednotě Sokol Kněžmost, 

IČO 624 52 142, se sídlem Hradišťská 181, Kněžmost, ve výši 400 000 Kč a dále schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost (poskytovatel) 

a Tělocvičnou jednotou Sokol Kněžmost (příjemce), jak je výše uvedeno, za podmínky, 

že uzavření veřejnoprávní smlouvy bude předcházet podrobnější kontrola hospodaření 

jmenovaného spolku s dotačními prostředky přidělenými obcí v roce 2019. Kontrolou pověřuje 

zastupitelstvo finanční výbor. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena za předpokladu, že 

kontrolující orgán konstatuje čerpání dotace za rok 2019 bez závad. O provedené kontrole 

vyhotoví finanční výbor zprávu, kterou předloží na příštím zasedání zastupitelstvu obce. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 29. 2. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 7/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost na základě vyhlášeného programu „Podpora činností místních 

spolků obcí Kněžmost 2020“ souhlasí s poskytnutím dotace následujícím spolkům: 

Spolek přátel a kultury Kněžmost, IČO 058 43 197, se sídlem Branžežská 126, Kněžmost, 

dotaci ve výši 35 000 Kč, 

Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost, IČO 040 53 036, se sídlem 

Žantov 14, Kněžmost ve výši 30 000 Kč 

a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel) a jednotlivými shora uvedenými spolky (příjemce), jak je výše uvedeno. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 29. 2. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 8/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, ve znění přiloženého návrhu.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 3. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 9/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 2/P/2020 mezi obcí 

Kněžmost (prodávající) a manželi JF, nar. xxx a JF, nar. xxx, (kupující), oba trvalý pobyt xxx, 

předmětem které je prodej pozemku p. č. 11/4 o výměře 14 m2, ostatní plocha v k.ú. Lítkovice 

u Kněžmostu, odděleného geometrickým plánem č. 173-84/2019, za cenu 150 Kč/1 m2, a ukládá 

starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 10/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 1/P/2020 mezi obcí 

Kněžmost (prodávající) a manželi JŠ, nar. xxx, a EŠ, nar. xxx, (oba jako kupující) oba trvalý 

pobyt xxx, předmětem které je prodej pozemku p. č. 1307 o výměře 60 m2, ostatní plocha, v k.ú. 

Kněžmost, za cenu 50 Kč/ 1m2, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, 

podepsat.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 11/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvu č. 3/P/2020 mezi obcí 

Kněžmost (kupující) a panem VK (prodávající), nar. xxx, bytem xxx, předmětem které je 

nákup pozemku p. č. 300/46 o výměře 694 m2, ostatní plocha v k.ú. Násedlnice, za dohodnutou 

kupní cenu 50 Kč/1 m2, včetně vybudované účelové komunikace na předmětném pozemku, a 

ukládá starostovi smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat.  

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 12/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej obecního pozemku p. č. 220/12 o výměře 471 

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

č. 166-87/2016 z pozemku p. č. 220/9. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 29. 2. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 13/2020-1/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí Zprávu z 1. zasedání kontrolního výboru č. j. 

OuKn 349/20 ze dne 13. 2. 2020 o provedené kontrole.  

Zodpovídá: Mgr. Bc. L. Kilián 

Termín: 29. 2. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

            ………….…………..……….. 

                    Ing. Karel Hlávka v.r.  

                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 .....................................................                                               ..................................................... 

      Mgr. Jiří Lehečka v.r.                                                                         Tomáš Zima v.r. 

                zastupitel                                                                                           zastupitel 

 

Zápis vyhotoven dne: 21. 2. 2020 

Zapsala: Ing. Lenka Hybnerová 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 24. 2. 2020                                                                                Sejmuto dne 10. 2. 2020 
 

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

 
Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová 

http://www.knezmost.cz/

