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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

Souhrn usnesení z 12. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 24. 6. 2020 
Čj.: OuKn 1177/20 

Přítomni: Miloslav Kobrle; Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk, – členové rady; 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Omluveni: Ing. Karel Hlávka, Ing. Adam Pospíšil 

Počet přítomných členů rady: 3 

Čas schůze: 15:30 – 16:20 hod. 

 

Usnesení č. 161/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení z 12. schůze rady obce 

v roce 2020 pana Miloslava Kobrleho. 

počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 162/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 12. schůze rady obce v roce 2020.   

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 163/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „Optická síť Kněžmost“ 

za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 1115/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 8. 7. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 164/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana povinná) 

a společností ČEZ Distribuce a.s. (strana oprávněná), IČO 247 29 035, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, číslo smlouvy IV-12-6023495/VB1, stavba „Kněžmost, Vilová, p.č. 94/1“, 

předmětem které je zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 92/19 v k.ú. 

Kněžmost, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1161-073/2020, a to úplatně 

za jednorázovou částku ve výši 1.000,- Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 10. 7. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 165/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby kanalizační přípojky a přípojky 

optického kabelu pro novostavbu RD na pozemku p.č. 689/1, kterou dojde k zásahu 

do konstrukce chodníku na pozemku p.č. 1047/7, vše v k.ú. Kněžmost, vše za dodržení 

podmínek uvedených ve vyjádření obce č.j. OuKn 1159/20. 

Zodpovídá: Ing. J. Maťák 

Termín: 10. 7. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 166/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2020, o výpůjčce movité věci, mezi obcí 

Kněžmost (půjčitel) a Základní školou a mateřskou školou, Kněžmost (vypůjčitel), IČO 710 

08 446, se sídlem v Kněžmostě, Na Františku 75, předmětem které je výpůjčka veškerého 
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vybavení odborných učeben nakoupených v rámci projektu „Vybavení odborných učeben 

Základní školy Kněžmost – nábytek, ICT, pomůcky“ spolufinancovaného z programu 11073 

- Integrovaný regionální operační program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to na dobu 

neurčitou, a ukládá starosti smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 

Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 

Termín: 10. 7. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 167/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 43.765 Kč 

z Investičního fondu Základní školy a mateřské školy Kněžmost na úhradu nákladů za 

provedení malířských prací v budově základní škola mateřské školy. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 6. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 168/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje použití finančních prostředků ve výši 46.635 Kč 

z Investičního fondu na úhradu nákladů za mytí oken a žaluzií v budově ZŠ. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 30. 6. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 169/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uhrazení nákladů na odměny pro žáky základní školy 

Kněžmost za dosažení vynikajících studijních výsledků, reprezentaci školy v soutěžích 

a výborných výsledků u přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020. Náklady na odměny 

činí 1.200 Kč a budou uhrazeny z rozpočtu obce po předložení pokladního dokladu 

nebo faktury za školou nakoupené odměny. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: 26. 6. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 170/2020-12/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje Knihovní řád knihovny obce Kněžmost, která je součástí 

organizační složky KVCK Kněžmost, a to s účinností od 1. 7. 2020. 

Zodpovídá: I. Cenefelsová 

Termín: 30. 6. 2020 

   počtem hlasů pro 3 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

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

        Ing. Karel Hlávka                      Miloslav Kobrle 

           starosta obce                                        ověřovatel 
 

Zápis vyhotoven dne: 29. 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 29. 6. 2020                                                                            Sejmuto dne 14. 7. 2020 
 

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

Zveřejnil: Ing. Lenka Hybnerová 

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

