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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 11. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 10. 6. 2020 

 
Čj.: OuKn 1080/2020 

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 – 16:20 hod. 

 

 

Usnesení č. 142/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 11. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Ing. Libora Nikodema. 

 

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

 

Usnesení č. 143/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 11. schůze rady obce v roce 2020.   

   

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

 

Usnesení č. 144/2020-11/RO: 

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

74/25 a p. č. 74/18 v k.ú. Malobratřice za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. 

OuKn 1017/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 21. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 145/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s projektovou dokumentací a s realizací záměru odstranění 

objektu stodoly u domu čp. 19 Solec na pozemku p. č. st. 5 v k. ú. Solec, za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1021/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 20. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 146/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru úpravy napojení pozemku p. č. 127/10 pro 

novostavbu RD na komunikaci na pozemku p. č. 127/6 (zřízením vstupu/vjezdu), vše v k.ú. 

Solec, místní část Soleček, za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 

1023/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 6. 2020 

   počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 147/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru novostavby rodinného domu a krytého 

parkovacího stání a souvisejících objektů a zařízení na pozemku p.č. 621/1, k.ú. Kněžmost, 

za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1033/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 148/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru napojení pozemku p. č. 74/18 (a p. č. 74/25) 

na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 472, resp. zřízení vstupu/vjezdu k objektu 

novostavby RD na pozemku p. č. 74/25, v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1025/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 29. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 149/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Kněžmost, Luční ul., parcela č. 

5/28“, IV-12-6026593 (vedení kNN přípojky), za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. 

OuKn 1034/20 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby „Kněžmost, Luční ul., parcela č. 5/28“, číslo smlouvy 

IV-12-6026593/1, 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 

1.000,- Kč + DPH,  a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 29. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 150/2020-11/RO: 

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

500 a p.č. 500 (resp. 501), v k.ú. Malobratřice, obec Kněžmost, za dodržení podmínek 

uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1073/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 25. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 152/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení kontrol a čištění spalinových cest dle cenové 

nabídky ze dne 4. 5. 2020 pana Jaromíra Žďánského, člen Společenstva kominíků ČR, IČO 

691 50 923, se sídlem Hradec Králové, Antonína Dvořáka 1128/8, v objektech obce. 

Zodpovídá: M. Kastnerová 

Termín: 25. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 153/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí 

Kněžmost (poskytovatel dotace) a obcí Dětenice (příjemce dotace), IČO 00271471, se sídlem 

Dětenice 141, zastoupené starostou panem Ing. Radomírem Vališkou, předmětem které je 

poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč na provoz letního vlaku v roce 2020. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 1. 7. 2020 

   počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 154/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ukončení objednávky (smlouvy) mezi obcí Kněžmost 

(poskytovatel) a společností Kautex Textron Bohemia, s. r. o. (objednatel), IČO 475 38 244, 

se sídlem Kněžmost, Bakovská 36, na zajištění provozování autobusových linek u vybraného 

dopravce na trase Mladá Boleslav – Kněžmost a zpět v rámci linkové dopravy, dohodou, a to 

k 31. 5. 2020. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 1. 7. 2020 

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

 

Usnesení č. 155/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navrženou trasou štafetového závodu „250 Český ráj“, který 

se bude konat v termínu 11. 9. - 12. 9. 2020 a jehož pořadatelem je Outdoor sport Český ráj, 

z.s., Lidická 1478, Turnov, tak, jak je uvedeno v žádosti čj. OuKn 1068/20, včetně příloh. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 1. 7. 2020 

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

 

Usnesení č. 156/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 4.496 Kč 

na pořízení knižního fondu z projektu Česká knihovna 2020, který vyhlašuje Moravská 

zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR pro rok 2020. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 25. 6. 2020 

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

 

Usnesení č. 157/2020-11/RO: 

Rada obce bere na vědomí zápis č. 3/2020 ze schůze redakční komise (novinky). 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

Usnesení č. 158/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost vydává v souladu s §16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění, souhlas k žádosti čj. OuKn 1057/20 ze dne 

4. 6. 2020 s prováděním jiné výdělečné činnosti, a to administrativní práce pro Dopravní 

podnik Kněžmost s.r.o., zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, a to na základě 

dohody o provedení práce.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

Usnesení č. 159/2020-11/RO: 

Rada obce Kněžmost vydává v souladu s §16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících 

územních samosprávných celků, v platném znění, souhlas k žádosti čj. OuKn 1058/20 ze dne 

4. 6. 2020 s prováděním jiné výdělečné činnosti, a to administrativní práce pro Dopravní 

podnik Kněžmost s.r.o., zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, a to na základě 

dohody o provedení práce.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

Usnesení č. 160/2020-11/RO: 

Rada obce schvaluje následující program 3. zasedání zastupitelstva obce dne 18. 6. 2020: 

- Schválení účetní závěrky obce Kněžmost za rok 2019 

- Rozpočtové opatření č. 1/2020 

- Rozpočtové opatření č. 2/2020 

- Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0482111319/20 

- Schválení závěrečného účtu obce Kněžmost za rok 2020 
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- Závěrečný účet DSO Mikroregionu Český ráj – Pod Mužským za rok 2019 

- Rozpočtové opatření č. 3/2020 

- Rozpočtové opatření č. 4/2020 

- Schválení OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

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

- Poskytnutí státní dotace z MMR na projekt „Vybavení odborných učeben Základní školy 

Kněžmost – nábytek, ICT, pomůcky“ 

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

- Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Kněžmost 

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

- Smlouva o poskytnutí prostor kostela svatého Františka Serafínského v Kněžmostě 

pro kulturní a společenské akce 

- Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru 

- Řád veřejného pohřebiště obce Kněžmost 

- Převody nemovitostí: 

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

Rejmanová) 

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

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

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

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

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

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

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

 

 

 

 

 

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

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

           starosta obce                                        ověřovatel 

 

 
Zápis vyhotoven dne: 12. 6. 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 12. 6. 2020                                                                            Sejmuto dne 29. 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/

