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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení ze 7. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 15. 4. 2020 

 
Čj.: OuKn 720/2020 

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 – 16:15 hod. 

 

 

Usnesení č. 93/2020-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 7. schůze rady obce 

v roce 2020 pana PhDr. Jaroslava Palaczuka. 

 

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

 

Usnesení č. 94/2020-7/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 7. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

Usnesení č. 95/2020-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavebních úprav „Zřízení dvou bytových 

jednotek v domě čp. 26 Násedlnice“, zahrnující změnu účelu užívání stavby na trvalé bydlení 

– rodinný dům, vše za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 676/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 26. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 96/2020-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby oplocení pozemku p. č. 725/69, 

novostavby RD, v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 689/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 4. 2020 

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

 

Usnesení č. 97/2020-7/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Prodloužení vodovodu, 

pozemek p. č. 5/60, Luční ulice, Kněžmost“, „Kanalizační a vodovodní přípojka – připojení 

pozemku p. č. 5/63, Luční ulice, Kněžmost“ a „Kanalizační a vodovodní přípojka – připojení 

pozemku p. č. 5/58, Luční ulice, Kněžmost“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. 

OuKn 536/20 a dále schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene práva služebnosti stavby „Kněžmost, Prodloužení vodovodu, pozemek p. č. 5/60, 

Luční ulice, Kněžmost“, mezi obcí Kněžmost (strana budoucí povinná), a společností 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (strana budoucí oprávněná), IČO 463 56 983, 

Čechova 1151, Mladá Boleslav, a AB (investor), bytem xxx, a JK (investor), bytem xxx, 

předmětem které je zřízení věcného břemene k pozemku č. 5/60 v k.ú. Kněžmost, včetně 

ochranného pásma 1,5 m na každou stranu od potrubí, pro uložení vodovodního řadu, vše za 
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jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + DPH ve výši zákonné sazby platné ke dni uzavření 

smlouvy, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 30. 4. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 98/2020-7/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí zápis č. 2/2020 ze schůze redakční komise (zpravodaj). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 16. 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 16. 4. 2020                                                                              Sejmuto dne 4. 5. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 
 

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

