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OBEC KNĚŽMOST 
Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 
Souhrn usnesení ze 14. schůze Rady obce Kněžmost 

konané dne 5. 8. 2020 
 

Čj.: OuKn 1426/20 
Přítomni: Ing. Karel Hlávka, Miloslav Kobrle, Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk, 

Ing. Adam Pospíšil – členové rady  
Omluveni: Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
Počet přítomných členů rady: 5 
Čas schůze: 15:30 – 16:45 hod. 
 
 

Usnesení č. 181/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje ověřovatele zápisu a souhrnu usnesení ze 14. schůze rady 
obce v roce 2020 Ing. Libora Nikodema. 

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

Usnesení č. 182/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje předložený program 14. schůze rady obce v roce 2020.   

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

Usnesení č. 183/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost (strana budoucí 
povinná), IČO 002 380 23, Na Rynku 51, Kněžmost, a společností FIBERNET a.s. (strana 
budoucí oprávněná), IČO 271 96 763, Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav, předmětem 
které je budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, stavba „Optická síť 
Kněžmost“, na pozemku p. č. 28/1, 608/151, 697/2, 701/14, 608/116, 608/95, 608/74, 608/70, 
608/58, 608/46, 608/64, 608/40, 608/160 a 608/29, vše v k.ú. Kněžmost, v rozsahu vymezeném 
situačním výkresem, který je nedílnou součástí smlouvy, a to úplatně za jednorázovou částku 
ve výši 1.000,- Kč + DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 184/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost bere na vědomí nabídku na odkoupení pozemku p. č. 1186 o výměře 
5647 m2, lesní pozemek, p. č. 1187 o výměře 8193 m2, lesní pozemek, p. č. 1212 o výměře 4863 
m2, lesní pozemek, p. č. 1213 o výměře 816 m2, p. č. 1223 o výměře 766 m2, lesní pozemek, vše 
k.ú. Kněžmost a p. č. 143/8 o výměře 12526 m2 v k.ú. Malobratřice a nedoporučuje 
zastupitelstvu obce schválit nákup shora uvedených pozemků. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: do nejbližšího jednání zastupitelstva 

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

Usnesení č. 185/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prodat obecní pozemek p. č. 92/3 o výměře 1766 m2, 
ostatní plocha v k.ú. Kněžmost. 
Zodpovídá: Ing. L. Hybnerová 
Termín: 31. 8. 2020 

   počtem hlasů pro 5 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 186/2020-14/RO: 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi nadací Horsch Stiftung 
(darující), IČO 21110900918, Sitzenhof 1, 924 21 Schwandorf, Německo, zastoupené 
Dankwartem Horschem, a obcí Kněžmost (obdarovaný), Na Rynku 51, Kněžmost, 
předmětem které je poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč, určeného na pořízení 
koberce do místnosti pro veřejné aktivity v budově obce čp. 218 Kněžmost, a ukládá 
starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, podepsat. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 187/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s odstraněním stávajícího veřejného WC umístěného u budovy 
čp. 218 Kněžmost a jeho nahrazením novým zařízením tohoto druhu. 
Zodpovídá: I. Cenefelsová, L. Nový 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 188/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením počtu stravovaných ve školském zařízení 
při Základní škole a mateřské škole Kněžmost z počtu 300 na 450 strávníků a s kapacitou 
provozu školní jídelny-výdejny 350 strávníků.   
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 189/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje finanční odměnu ředitelce Základní a mateřské školy, 
Kněžmost, okres Mladá Boleslav za odvedenou práci ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 
dle návrhu čj. OuKn 1418/20 ze dne 4. 8. 2020. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 190/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost souhlasí pro školní rok 2020/2021 s navýšením počtu dětí na 34 žáků 
v každé jednotlivé třídě základní školy v Kněžmostě a to krátkodobě, po dobu nezbytného 
zastupování nepřítomných pedagogů. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 191/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost stanovuje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
Kněžmost limit pro využití neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz školy ve výši 
30.000 Kč (včetně) v jednotlivém případě, a to bez souhlasu zřizovatele. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 192/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 41.776 Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 na základě 
výzvy „JSDH_V2_2020 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část“ 
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Ministerstva vnitra ČR, poskytované obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu 
MV-GŘ HZS ČR. 
Zodpovídá: S. Drdolová 
Termín: 31. 8. 2020 

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

Usnesení č. 193/2020-14/RO: 
Rada obce Kněžmost stanovuje v souvislosti s přípravou území v k. ú. Kněžmost – lokalita 
severně od ul. K Důním, pro realizaci výstavby technické infrastruktury následující 
podmínky: komunikace bude řešena jako obousměrná, asfaltového typu, provedení – obytná 
zóna – v souladu s TP 103, parkovací místa budou řešena ze zatravňovacích dlaždic; zaústění 
kanalizace do splaškové není možné; veřejné osvětlení dle ČSN EN 132 s tím, že technické 
řešení bude předem projednáno s firmou ELTRO Šťastný, s.r.o., IČO 271 60 521, Nákladní 
326, Mnichovo Hradiště. 
Zodpovídá: Ing. J. Maťák 
Termín: 31. 8. 2020 

   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. 8. 2020 
Za správnost: Ing. Radka Maděrová 

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. 8. 2020                                                                            Sejmuto dne 27. 8. 2020 

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

Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová 
 
 


