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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 8. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 29. 4. 2020 

 
Čj.: OuKn 815/20 

Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Ing. Libor Nikodem; PhDr. Jaroslav Palaczuk, Ing. Adam Pospíšil – 

členové rady; Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluven: Miloslav Kobrle 

Počet přítomných členů rady: 4 

Čas schůze: 15:30 – 16:22 hod. 

 

 

Usnesení č. 99/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 8. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Ing. Libora Nikodema. 

 

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

 

 

Usnesení č. 100/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 8. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

 

Usnesení č. 101/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

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

 

Usnesení č. 102/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Suhrovice Kněžmost, p.č. 236/32 a 

236/17“ za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 739/20 a dále schvaluje uzavření 

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

„Suhrovice, Kněžmost, p.č. 236/32 a 236/17“, číslo smlouvy IV-12-6025115/VB/001, mezi obcí 

Kněžmost (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana budoucí 

oprávněná), IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,  úplatně, za jednorázovou 

náhradu ve výši 1000,- Kč + DPH,  a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 103/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

(vedení veřejného osvětlení), číslo smlouvy S-151/00066001/2020-MH/BA/VB, ke stavbě 

„Kněžmost – oprava VO, ul. Nádražní“ mezi Středočeským krajem, IČO 708 91 095, Praha 5 

– Smíchov, Zborovská 11, který je zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Praha 5 – Smíchov, 
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Zborovská 11 (strana povinná) a obcí Kněžmost (strana oprávněná), a to úplatně 

za jednorázovou částku ve výši 3.795 Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 17. 5. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 104/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru demolice hospodářského objektu 

a novostavby rodinného domu na pozemku p. č. st. 34 v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 751/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 105/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru výstavby oplocení na hranici pozemku p. č. 

725/120 a p. č. 725/55 (resp. 725/102), v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 764/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 106/2020-8/RO: 

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

(pronajímatel) a panem JO (nájemce), nar. xxx, bytem xxx, Kněžmost, předmětem které je 

pronájem obecního pozemku p. č. 220/9 o výměře 500 m2 v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu, a to 

od 1. 5. 2020 na dobu neurčitou, za cenu 500 Kč/1rok. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 107/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí žádost č. j. OuKn 770/20 ze dne 22. 4. 2020 a ukládá 

odpovědnému pracovníkovi zařadit tuto žádost do pořadníku zájemců o byt v DPS 

Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 22. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 108/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s dopravním opatřením na silnici II/276 a II/268 (objízdná 

trasa přes obec Kněžmost) při úplné uzavírce silnice I/16 Olympie – Řepov v termínu od 25. 

7. 2020 do 9. 8. 2020 z důvodu rekonstrukce komunikace. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 109/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost neschvaluje záměr pronajmout nebo prodat část pozemku č. st. 38 

v k.ú. Kněžmost a žádosti čj. OuKn 774/20 ze dne 17. 4. 2020 nevyhovuje. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 17. 5. 2020 

   počtem hlasů pro 4 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 110/2020-8/RO: 

Rada obce souhlasí s žádostí o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních 

porostů do 40 let věku v souladu s programem „Zásady pro poskytování finančních 

příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich 

využití“. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 111/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí uzavření smlouvy č. 1295223609 o sdružených službách 

dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro obec Kněžmost ze dne 22. 4. 2020 mezi ČEZ 

ESCO, a.s., IČO 03592880 se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha, (obchodník) a obcí 

Kněžmost (zákazník) a s uvedenými cenami a platebními podmínkami souhlasí. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 112/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost doporučuje zpracovat návrh vyhlášky obce upravující volné pobíhání 

psů v lokalitě „Lesopark Důně“, Kněžmost. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 25. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 113/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s přechodnou úpravou provozní doby knihovny, po dobu 

trvání pandemie Covid 19, a to následovně: Po 9 – 12 a 13 – 17, Út 12 – 17, St 9 – 12, Čt 9 – 

12, Pá zavřeno. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 114/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí předložený protokol o schválení účetní závěrky tak, jak 

byl školou odeslán do státní pokladny. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 115/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost konstatuje, že vzhledem k připravovanému postupnému rozvolňování 

opatření v souvislosti s pandemií Covid 19, připravuje Ministerstvo zdravotnictví 

ve spolupráci s MŠMT a MPSV soubor opatření a podmínek, které bude nutné nastavit při 

znovuotevření mateřských škol. Zřizovatel oznámí škole své stanovisko po vydání těchto 

podmínek tak, aby škola mohla přijmout opatření, za kterých bude mateřská škola 

znovuotevřena, a seznámit s nimi rodiče.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 7. 5. 2020 

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

 

 

Usnesení č. 116/2020-8/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu části 

pozemku č. 2/N/2019 mezi obcí Kněžmost (pronajímatel) a panem Josefem Herinkem 

(nájemce), IČO 085 251 37, Hradišťská 58, Kněžmost, předmětem kterého je prodloužení 
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doby nájmu, a to od 4. 5. 2020 do 14. 6. 2020 za dodržení podmínek uvedených v článku VIII. 

smlouvy č. 2/N/2019 o pronájmu pozemku. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 7. 5. 2020 

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 6. 5. 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 6. 5. 2020                                                                              Sejmuto dne 21. 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/

