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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 6. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 1. 4. 2020 

 
Čj.: OuKn 653/2020 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem; Ing. Adam Pospíšil – členové 

rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:05 hod. 

 

 

Usnesení č. 82/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 6. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 83/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 6. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

Usnesení č. 84/2020-6/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-12-6022903/002, stavba „Kněžmost, Malobratřice, p. č. 12/2, 

kNN“, předmětem které je zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. č. 500 v k.ú. 

Malobratřice, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 235-710/2019, a to úplatně za 

jednorázovou částku ve výši 1 000 Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 85/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s umístěním 3 ks stavebních buněk na pozemku p. č. 784/1 

v k.ú. Úhelnice pro potřeby zřízení zařízení staveniště související s realizací stavby „Úhelnice, 

přeložka vodovodu“, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 639/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 86/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby garážového stání a pergoly k RD 

čp. 403, Kněžmost, na pozemku p. č. 725/72, k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 645/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 4. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 87/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby zahradního domu se zázemím 

na pozemku p. č. 847/60, k.ú. Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce 

č.j. OuKn 651/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 4. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 88/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje smlouvu č. SNM-131-2020/VB/Ab uzavřenou mezi obcí 

Kněžmost (povinný) a společností GasNet, s.r.o. (oprávněný), IČO 272 95 567, se sídlem Ústí 

nad Labem, Klíšská 940/96, předmětem které je zřízení věcného břemene služebnosti 

k pozemku p. č. 300/5 v k.ú. Suhrovice v rozsahu geometrického plánu č. 472-2480/2019, 

spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenská zařízení a právu 

vstupovat a vjíždět na služebný pozemek  v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,  a to za jednorázovou úplatu 

ve výši 342,43 Kč, včetně DPH a ukládá starostovi tuto smlouvu, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 30. 4. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 89/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku č. st. 34 o výměře 

cca 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kněžmost. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení 

geometrického plánu. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 9. 4. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 90/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje záměr pronajmout obecní pozemek p. č. 220/9 o výměře 500 

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

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 9. 4. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 91/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje odpuštění úhrady nájemného sjednaného smlouvou č. 

1/24/2016/DPS ze dne 29. 4. 2016 mezi obcí Kněžmost a paní Lenkou Wiedemanovou, IČO 

63813611, Jaselská 1252, Mnichovo Hradiště, za období od 11. 3. 2020 do ukončení platnosti 

nařízení vlády ČR o zákazu poskytování služeb v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 9. 4. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 92/2020-6/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje vyúčtování nákladů za služby spojené s pronájmem prostorů 

k podnikání ve Zdravotním středisku Kněžmost, Hradišťská čp. 193 za rok 2019, a dále rada 
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obce ukládá odpovědnému pracovníkovi předložit vyúčtování jednotlivým lékařům, a to 

konkrétně MUDr. Kuželové, MUDr. Filipové, MUDr. Krbuškovi a MUDr. Krausovi. 

Rada obce doporučuje navýšit zálohy na služby poskytované v souvislosti s pronájmem 

nebytových prostor ve zdravotním středisku pro rok 2020, a to konkrétně za úklid a teplo. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 9. 4. 2020 

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

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 2. 4. 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 2. 4. 2020                                                                            Sejmuto dne 17. 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/

