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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 4. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 4. 3. 2020 

 
Čj.: OuKn 496/2020  

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle; PhDr. Jaroslav Palaczuk, Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice  

Omluveni: Ing. Libor Nikodem 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:25 hod. 

 

Usnesení č. 52/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 4. schůze rady obce 

v roce 2020 PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 53/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 4. schůze rady obce v roce 2020.   

   

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 54/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby „Kněžmost, ulice K Cihelně – 

Napojení pozemku p.č. 847/40 na komunikaci, zřízení vstupu/vjezdu na pozemek (příjezdová 

cesta k RD čp. 388)“ za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 443/20 a 

schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem provést 

stavbu mezi obcí Kněžmost, IČO 00238023, Kněžmost, Na Rynku 51, (strana budoucí 

povinná) a panem PJ, nar. xxx, Kněžmost, xxx, (strana budoucí oprávněná), předmětem 

které je zřízení věcného břemene k obecnímu pozemku p.č. 847/18 a p.č. 711/8 v k.ú. 

Kněžmost z důvodu zřízení vstupu/vjezdu k objektu rodinného domu čp. 388 Kněžmost, 

napojení na komunikaci, a to bezúplatně, a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.   

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 13. 3. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 55/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje nájemní smlouvu č. 1/24/2020/DPS uzavřenou mezi obcí 

(pronajímatel) a paní Lenkou Bartáškovou (nájemce), IČO 02844303, Lítkovice 15, 

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

službou v Kněžmostě od 16. 3. 2020 na dobu neurčitou s tím, že nájemce bude užívat 

pronajatý prostor k provozování kadeřnických služeb. 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: 15. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 56/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí 23. Výroční zprávu za rok 2019 a Zápis z výročního 

shromáždění domu čp. 79 ul. Branžežská, Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 17. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 57/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. 

1/2018 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a MV (nájemce), nar. xxx, trvale bytem xxx, 

Kněžmost, pro období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 58/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím účelového daru Dobrovolnému svazku obcí 

(DSO) Mikroregion Český ráj, IČO 691 55 950, se sídlem Vyskeř 88, z rozpočtu obce 

Kněžmost 2020 ve výši 8.000 Kč na zajištění provozu (propagace, koordinace, ztráta 

z provozu) letních turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2020 a schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi jmenovaným DSO (příjemce) a obcí Kněžmost (dárce), 

za podmínek, jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 59/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí cenovou nabídku počítačů a jejich příslušenství 

pro referenty obecního úřadu a knihovnu Kněžmost od společnosti Dragon Internet a.s. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 20. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 60/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku 

na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 2019 - 2020 poskytovaného 

Ministerstvem zemědělství na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP, Zborovská 11, 

Praha 5. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 31. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 61/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

uzavřené mezi obcí Kněžmost (dodavatel) a společností ELEKTROWIN a.s., (odběratel), 

IČO 272 57 843, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, předmětem které je zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení ze sběrného místa obce, Sobotecká 185, Kněžmost. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 19. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 62/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Základní školy a mateřské školy 

Kněžmost s tím, že hospodářský výsledek školy -184 888,25 Kč bude vyrovnán z rozpočtu 

obce 2020 dle schváleného rozpočtového opatření. Základní škola předá zřizovateli protokol 

s informací o schválení účetní závěrky v podobě, v jaké bude odeslán do státní pokladny 
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prostřednictví Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), a to bezodkladně 

po jeho odeslání. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 28. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 63/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje odpisový plán na rok 2020 Základní školy a Mateřské školy 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 28. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 64/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje inventarizaci za rok 2019, včetně přehledu investičního 

majetku, Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 28. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 65/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zřízení podúčtu hlavního účtu Základní školy 

a mateřské školy Kněžmost, který bude sloužit pro samostatné vedení fondů (rezervního, 

investičního a fondu odměn). 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 28. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 66/2020-4/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí Koncepcí rozvoje školy pro období 2019–2025. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 28. 3. 2020 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 67/2020-4/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 1/2020 ze schůze redakční komise (novinky). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

                                             počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v.r.              PhDr. Jaroslav Palaczuk v.r. 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

Zápis vyhotoven dne: 9. 3. 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 9. 3. 2020                                                                            Sejmuto dne 25. 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/

