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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 9. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 13. 5. 2020 

 
Čj.: OuKn 886/20  

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 – 16:00 hod. 

 

Usnesení č. 117/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 9. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

 

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

 

Usnesení č. 118/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 9. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

Usnesení č. 119/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem realizace stavby „Napojení pozemku p. č. 725/39 

na komunikaci, rozšíření vjezdu, ulice Pod Remízkem, Kněžmost“ za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 836/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 22. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 120/2020-9/RO: 

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

21/2 a p. č. 268 v k.ú. Koprník, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 837/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 22. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 121/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Luční ul. – připojení p. 

p. č. 5/63, 5/58“, IV-12-6026403 (vedení kNN přípojky), za podmínek uvedených ve vyjádření 

obce čj. OuKn 872/20 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby „Kněžmost, Luční ul. – připojení p. p. č. 5/63, 5/58“, 

číslo smlouvy IV-12-6026403/1, mezi Obcí Kněžmost, IČO 00238023, Na Rynku 51, Kněžmost 

(strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 

Děčín IV – Podmokly, Děčín (strana budoucí oprávněná), úplatně, za jednorázovou náhradu 

ve výši 5.200,- Kč + DPH,  a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 22. 5. 2020 

   počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 122/2020-9/RO: 

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

st. 222 a p. č. 1101/18 v k.ú. Kněžmost, obec Kněžmost, za dodržení podmínek uvedených 

ve vyjádření obce č.j. OuKn 880/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 27. 5. 2020 

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

 

Usnesení č. 123/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí nabídku na odkoupení pozemku p. č. 280/3 o výměře 

215 m2, ostatní plocha v k.ú. Malobratřice za cenu 50 Kč/1 m2. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 4. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 124/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje odpuštění úhrady nájemného sjednaného smlouvou 

č. 2/24/2020/DPS ze dne 25. 2. 2020 mezi obcí Kněžmost a paní Danou Jirsákovou, IČO 

05740754, Nádražní 160, Kněžmost, 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: 4. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 125/2020-9/RO: 

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

trasa přes obec Kněžmost) při úplné uzavírce silnice II/610 v obci Veselá v termínu od 16. 5. 

2020 od 7:00 do 17. 5. 2020 do 19:00. 

Zodpovídá: Bc. P. Hosová 

Termín: 4. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 126/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí předložený návrh směrnice Základní školy a mateřské 

školy Kněžmost Ochrana zdraví a provoz mateřské školy v době do 30. 6. 2020.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 4. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 127/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost stanovuje termín pro otevření provozu mateřské školy při ZŠaMŠ 

Kněžmost na 25. května 2020 a současně bere na vědomí termín otevření prvního stupně 

základní školy ke stejnému datu, vše za dodržení hygienických opatření a doporučení MŠMT 

ČR.  

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 4. 6. 2020 

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

Usnesení č. 128/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s možností prominout školné v mateřské škole za období 

od znovuotevření mateřské školy (25. 5. 2020) do 30. 6.  2020, pokud v daném období nebude 

dítě mateřskou školu navštěvovat. Rozhodnout o prominutí školného (na základě žádosti) je 

v kompetenci ředitelky školy.   

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 4. 6. 2020 

počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 129/2020-9/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s nákupem 100 ks respirátorů pro potřeby školy. Náklady 

na nákup respirátorů budou hrazeny z rozpočtu obce. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 4. 6. 2020 

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

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 15. 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 15. 5. 2020                                                                            Sejmuto dne 1. 6. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 
 

 

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

