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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 18. 6. 2020 
 

Č.j.: OuKn 1145/20 

Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Jiří Bergman; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann, Mgr. Bc. 
Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem,  Zbyšek Orzech ; 
PhDr. Jaroslav Palaczuk; Ing. Adam Pospíšil; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima – 
zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Omluveni:  Mgr. Milena Škaloudová, DiS. 
Čas zasedání: 17:00 – 18:46 hod.  

 

Usnesení č. 18/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 19/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2020 paní Hanu Bejrovou a pana 

Jana Hofmanna, zapisovatelku paní Ing. Lenku Hybnerovou.    

 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 20/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 3. zasedání v roce 2020: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Účetní závěrka Dopravního podniku Kněžmost s.r.o. 

5. Výběrové řízení na nákup nového autobusu pro DPK, poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

6. Schválení účetní závěrky obce Kněžmost za rok 2019 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

9. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

11. Schválení závěrečného účtu obce Kněžmost za rok 2019 

12. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Český ráj – Pod Mužským za rok 2019 

13. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0482111319/20 

14. Schválení OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

15. Návrh na změnu OZV č. 2/2018 upravující volné pobíhání psů v lesoparku Důně 

16. Řád veřejného pohřebiště obce Kněžmost 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci MK v obci Kněžmost  

18. Poskytnutí státní dotace z MMR na projekt „Vybavení odborných učeben Základní 

školy Kněžmost – nábytek, ICT, pomůcky“ 

19. Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kněžmost 

20. Smlouva o poskytnutí prostor kostela svatého Františka Serafínského v Kněžmostě pro 

kulturní a společenské akce 

21. Zařazení do území MAS v období 2021–2027 (OPS pro Český ráj - MAS Český ráj a 

Střední Pojizeří) 
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22. Převody nemovitostí: 

a) prodej pozemků p. č. 300/19, 300/20, 300/21 v k.ú. Suhrovice (Kryštofkovi, 

Svobodovi, Rejmanová) 

b) prodej pozemků p. č. 432/5 a 432/6 v k.ú. Malobratřice (Faruzelová, Krupičkovi) 

c) prodej pozemku č. st. 1351 v k.ú. Kněžmost (Havel) 

d) nákup pozemku p. č. 280/3 v k.ú. Malobratřice (Doškář, Badalcová) 

e) bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kněžmost (obec x Středočeský kraj) 

f) žádost o prodej části pozemku č. st. 38 v k.ú. Kněžmost (Sheiko)  

23. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru 

24. Diskuze zastupitelů 

25. Diskuze občanů 

26. Závěr 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 21/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí účetní závěrku Dopravního podniku Kněžmost, 

s.r.o., za rok 2019. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 22/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje závazek poskytnout z rozpočtu obce v roce 2021 částku 

ve výši 500 tis. Kč jako individuální účelovou dotaci Dopravnímu podniku Kněžmost s.r.o.  

na pořízení nového autobusu. 

Zodpovídá: Ing. A. Pospíšil 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 23/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s vypsáním výběrového řízení na nákup nového 

autobusu pro Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 

Zodpovídá: Ing. A Pospíšil 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 24/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku obce Kněžmost za rok 2019 tak, jak je 

uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 25/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 26/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 27/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 28/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 29/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje závěrečný účet obce Kněžmost za rok 2019 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžmost za rok 2019, která byla 

vyhotovena dne 5. 3. 2020 kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze 

5, Zborovská 11, sp. zn. SZ_068984/2019/KSUK, čj. 003311/2020/KSUK, s výhradou 

nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: 

- obec dodrží vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v oddíle A.5 

(informace o provedeném vkladu práva do katastru nemovitostí u kupní smlouvy)   

 Termín: vyhotovení výkazu k 31. 12. 2020 

      -  obec bude dodržovat postupy účtování transferů u poskytnutých dotací (ČÚS č. 703) 

 Termín: ihned 

- obec bude účtovat o převodu hospodářského výsledku v den schválení účetní závěrky 

obce 

 Termín: do 30. 6. 2020. 

Zodpovídá: D. Pěničková 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 30/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj – 

Pod Mužským za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu 

Český ráj – Pod Mužským. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 31/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 

0482111319/20 mezi obcí Kněžmost a Českou spořitelnou, a.s., předmětem které je poskytnutí 

kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč s čerpáním úvěru v době od 30. 6. 2020 do 30. 6. 2021, 

bez zajištění a s úrokovou sazbou 1M Pribor + 1% p.a., vše za podmínek uvedených v návrhu 

smlouvy přijaté pod č.j. OuKn 1027/20. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 29. 6. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 32/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství tak, jak je uvedena v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 33/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o veřejném 

pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci a zabezpečení nočního klidu tak, jak je 

uvedena v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 34/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje Opatření č. 1/2020 zastupitelstva obce Kněžmost, Řád 

veřejného pohřebiště, platný od 1. 8. 2020. 

Zodpovídá: P. Plívová 

Termín: 31. 7. 2020 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 35/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce místních 

komunikací v obci Kněžmost – II. etapa realizace, trasa 1 a 2“ ze dne 13. 3. 2020 uzavřený mezi 

obcí Kněžmost (objednatel) a společností COLAS CZ a.s. (zhotovitel), IČO 26177005, se sídlem 

Ke Klíčovu 9, Praha 9 – Vysočany, předmětem kterého je navýšení ceny díla o 923.490,18 Kč 

vč. DPH, celková cena díla činí 7 395 429,15 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

dodatek, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 36/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s přijetím dotace ve výši 2 723 819,61 Kč poskytnuté 

obci Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci výzvy č. 13 Výzva OPS pro Český ráj – IROP 

– Vzdělávání 3 na projekt „Vybavení odborných učeben Základní školy Kněžmost – nábytek, 

ICT, pomůcky“. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 15. 7. 2020 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 37/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000 000,00 Kč z rozpočtu 

obce Kněžmost na rok 2020 Tělocvičné jednotě Sokol Kněžmost, IČO 624 52 142, se sídlem 

Hradišťská 181, Kněžmost, na spolufinancování projektu „Rekonstrukce kabin TJ Sokol 

Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch“, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí (poskytovatel) Kněžmost a TJ Sokol 

Kněžmost (příjemce), jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. 38/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o bezplatném poskytování prostor 

kostela svatého Františka Serafínského v Kněžmostě za účelem pořádání kulturních 

a společenských akcí mezi Římskokatolickou farností Kněžmost (poskytovatel), IČO 624 

51 081, se sídlem 1. máje 232, Mnichovo Hradiště, a obcí Kněžmost a ukládá starostovi 

smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 39/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje zařazení území obce Kněžmost do územní působnosti 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj - Místní akční skupina (MAS) Český ráj a Střední 

Pojizeří na období 2021 - 2027. 

Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 40/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/P/2020 mezi obcí 

Kněžmost (prodávající) a manželi FK, nar. xxx, a NK, nar. xxx, (kupující), oba trvalý pobyt 

xxx, dále manželi JS, nar. xxx, a VS, nar. xxx (kupující), oba trvalý pobyt xxx, a dále paní DR, 

nar. xxx (kupující), trvalý pobyt xxx,  předmětem které je: prodej pozemku p. č. 300/19 

o výměře 74 m2, ostatní plocha, do vlastnictví paní DR, dále prodej pozemku p. č. 300/20 

o výměře 103 m2, ostatní plocha, do vlastnictví manželů S (SJM) a dále prodej pozemku p. č. 

300/21 o výměře 115 m2, ostatní plocha, do vlastnictví manželů K (SJM), veškeré výše uvedené 

pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 453-31/2017 v k.ú. Suhrovice. Dohodnutá 

kupní cena za předmětné pozemky byla stanovena ve výši 50 Kč/ 1 m2. Zastupitelstvo ukládá 

starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 41/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 6/P/2020 mezi obcí 

Kněžmost (prodávající) a paní IF (kupující), nar. , trvalý pobyt xxx, paní KK (kupující), nar. 

xxx, a panem JK (kupující) nar. xxx, oba trvalý pobyt xxx, předmětem které je prodej 

obecního pozemku p. č. 432/5 o výměře 76 m2, ostatní plocha, do vlastnictví paní IF, a dále 

prodej obecního pozemku p. č. 432/6 o výměře 34 m2, ostatní plocha, do vlastnictví manželů K 

(SJM), oba pozemky oddělené geometrickým plánem č. 239-170/2019, v k.ú. Malobratřice, za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 200 Kč /1 m2, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je shora 

uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 42/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 7/P/2020 mezi obcí Kněžmost (prodávající a strana oprávněná) 

a panem MH (kupující a strana povinná), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem které je 

prodej pozemku p. č. 1351 o výměře 28 m2, ostatní plocha v k.ú. Kněžmost, odděleného 

geometrickým plánem č. 1162-36/2020 za cenu 100 Kč/1 m2, a dále je předmětem smlouvy 

zřízení služebnosti inženýrské sítě vymezené tímtéž geometrickým plánem spočívající 

v provozování kanalizačního potrubí na pozemku p. č. 35/1 v k.ú. Kněžmost, a dále vstup a 

vjíždění na pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a úpravami výše 

uvedeného kanalizačního potrubí, a to bezúplatně, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše 

uvedeno podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 15. 7. 2020 
Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 43/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/P/2020 mezi obcí 

Kněžmost (kupující) a paní MB (prodávající), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, panem JD 

(prodávající), nar. xxx, trvalý pobyt xxx, předmětem které je nákup pozemku p. č. 280/3 

o výměře 215 m2, ostatní plocha, v k.ú. Malobratřice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/ 

1m2, do vlastnictví obce, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je shora uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 1     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 44/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Kněžmost: p. č. 1003/12 o výměře 555 m2, 1003/13 o výměře 517 m2, 1017/7 o výměře 344 m2, 

1017/8 o výměře 304 m2, 1047/7 o výměře 405 m2, 1047/8 o výměře 580 m2, 1047/9 o výměře 146 
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m2, 1047/10 o výměře 243 m2, 1047/11 o výměře 115 m2, 1047/12 o výměře 75 m2, 1047/13 

o výměře 390 m2, vše ostatní plocha (chodník), z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 

Obce Kněžmost a pozemků p. č. 7/4 o výměře 38 m2, 1001/29 o výměře 35 m2, 1001/32 o výměře 

111 m2, vše ostatní plocha (silnice), z vlastnictví Obce Kněžmost do vlastnictví Středočeského 

kraje. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 31. 7. 2020 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 45/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej části obecního pozemku č. st. 38 o výměře 

964 m2, zbořeniště, v k.ú. Kněžmost. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 31. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 46/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zprávu finančního výboru Obce Kněžmost č.j. 

OuKn 807/20-3 ze dne 29. 4. 2020. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

Termín: 15. 7. 2020 
Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 47/2020-3/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Obce Kněžmost č.j. 

OuKn 1049/20 ze dne 3. 6. 2020 a č.j. OuKn 1050/20. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 
Termín: 15. 7. 2020 

Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0     ► usnesení bylo přijato 

 
 

 
 

            ………….…………..……….. 

                    Ing. Karel Hlávka v.r. 

                          starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 

 
 .....................................................                                               ..................................................... 

             Hana Bejrová v.r.                                                                Jan Hofmann v.r. 

               zastupitelka                                                                                        zastupitel 

 
Zápis vyhotoven dne: 25. 6. 2020 

Zapsala: Ing. Lenka Hybnerová  

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

 
Vyvěšeno dne 25. 6. 2020                                                                                Sejmuto dne 10. 6. 2020 
 

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz 
Zveřejnila: Ing. Lenka Hybnerová  

 

http://www.knezmost.cz/

