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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 5. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 18. 3. 2020 

 
Čj.: OuKn 571/2020  

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. 68/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 5. schůze rady obce 

v roce 2020 Ing. Libora Nikodema. 

 

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

 

Usnesení č. 69/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 5. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

Usnesení č. 70/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 71/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby „Kněžmost, Malobratřice, p. č. 

74/18, kNN, č. IV-12-6025466“ a s uložením kabelového vedení kNN do obecního pozemku 

č. 472 v k.ú. Malobratřice, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 

529/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 72/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace domovní čistírny odpadních vod 

pro plánovaný objekt rodinného domu na pozemku p. č. 36/2 v k.ú. Suhrovice, místní část 

Suhrovice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

530/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 73/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na dodávku 

stavebních prací v rámci zakázky „Rekonstrukce koupelny obecního bytu, Kněžmost 

Branžežská čp. 79“ a souhlasí s vydáním objednávky předkladateli nabídky Ladislavu 
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Vackovi, IČO 470 35 561, Čistá 91, Čistá u Mladé Boleslavi, za cenu 108.090 Kč bez DPH 

(DPH 15 %). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 74/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na dodávku 

stavebních prací v rámci zakázky „Oprava trubního propustku – osazení potrubí 

a nátokových čel, oprava asfaltového povrchu na místní komunikaci 34c, Suhrovice“ a 

souhlasí s vydáním objednávky předkladateli nabídky, společnosti Saturn služby s.r.o., IČO 

032 56 197, Lhotice 43, Mnichovo Hradiště, za cenu 38.800 Kč bez DPH (DPH 21 %). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 75/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na dodávku 

stavebních prací v rámci zakázky „Zemní práce, základy, přípojky kanalizace, voda a elektro 

– dočasný objekt šaten u sokolovny, na pozemku p. č. 1110/2 v k.ú. Kněžmost“ a souhlasí 

s vydáním objednávky předkladateli nabídky, společnosti Saturn služby s.r.o., IČO 032 56 

197, Lhotice 43, Mnichovo Hradiště, za předběžnou cenu 78.100, - Kč bez DPH (DPH 21 %). 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 76/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby – stavebních úprav provozovny 

Hofmann-ELKO s.r.o., Kněžmost, na pozemcích p. č. 1331, st.159/3, st.735, st.159/4, st.159/5 a 

st.159/2 v k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

538/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

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

 

Usnesení č. 77/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 

499 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 563/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 31. 3. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 78/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku zapsanému spolku Linka 

bezpečí, IČO 613 83 198, se sídlem Ústavní 95, Praha 8, na provoz linky bezpečí a žádosti čj. 

OuKn 527/20 nevyhovuje. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 8. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 79/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí vyúčtování dotace z rozpočtu obce Kněžmost 2019, 

která byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2019 mezi obcí 

Kněžmost (poskytovatel) a Římskokatolické farnosti Kněžmost (příjemce) na úhradu 2. etapy 
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rekonstrukce fasády kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě a konstatuje, že poskytnutá 

dotace byla využita v souladu s podmínkami dotačního titulu. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 8. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 80/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje smlouvu na rezervační systém eVstupenka uzavřenou mezi 

obcí Kněžmost (prodejní místo) a společností ELSET, s.r.o. (zástupce prodávajícího), IČO 

254 21 727, se sídlem Liberec 1, Masarykova 455/34, předmětem které je zajištění prodeje 

vstupenek na kulturní, sportovní nebo společenské akce. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 8. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 81/2020-5/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s tím, že v případě nedodržení termínu pro úhradu místního 

poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2020 stanoveného vyhláškou do konce března t. 

r., nebude správce poplatku uplatňovat sankce, a to do konce června 2020, případně až do 

ukončení nouzového stavu. 

Zodpovídá: P. Plívová, S. Drdolová 

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

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka v.r.                    Ing. Libor Nikodem v.r. 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 24. 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 24. 3. 2020                                                                            Sejmuto dne 8. 4. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 
 

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

