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ZPRÁVY Z RADNICE 

 

• Platby v místní knihovně můžete provést i bezhotovostně 

Zažádali jsme o zřízení bezhovotostních plateb v Kulturně vzdělávácím centru a knihovně Kněžmost. 

Díky aplikaci „Terminál v mobilu“ můžete v knihovně již platit i bezhotovostně prostřednictvím 

platebních karet. 

• Stezka z Kněžmosta do Býčiny 

Zahájili jsme komunikaci s majiteli pozemků na trase plánované stezky z Kněžmosta do Býčiny. 

Stezka by měla být dlouhá 1,1 km a vést po pravé straně silnice od ul. Bakovská směrem k Býčině.   

• Nová elektroinstalace v MŠ Kněžmost 

Objednali jsme projekční práce a inženýrskou činnost na rekonstrukci elektroinstalace v budově 

mateřské školy. 

• Požární přívěs pro hašení 

Podali jsme žádosti o dotace na 300 tis. od Středočeského kraje a 450 tis. od Hasičského záchranného 

sboru ČR na pořízení nového požárního přívěsu pro hašení v hodnotě 900 tis. pro JSDHO Kněžmost.    

• Sportovní areál ZŠ Kněžmost 

Schválili jsme provedení geodetických prací – zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území pro 

realizaci záměru „Sportovní areál ZŠ Kněžmost“ na pozemku bývalého zimního stadionu pod základní 

školou. 

• Ukončení činnosti Dopravního podniku 

Odsouhlasili jsme právní kroky k ukončení činnosti společnosti Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 

• Dotace pro Kněžmostský kostel 

Poskytli jsme 130 tis. Římskokatolické farnosti Kněžmost na částečné úhrady nákladů další etapy 

rekonstrukce kostela. 
 

POŘIZUJEME NOVÝ VENKOVNÍ INFOPANEL 

Rozhodli jsme se pořídit venkovní dotykové zařízení s LCD displayem, které nahradí původní úřední desku 

umístěnou na návsi v Kněžmostě. Dále si zde budete moci rozkliknout aktuality nebo kulturní akce obce a 

zobrazit si i webové stránky obce tak, jak jste zvyklí na svých zařízeních. Věříme, že tento nový informační 

panel, který bude umístěn u vchodu do obecní knihovny, si rychle všichni oblíbíme.  

 

PŘIPOMÍNÁME ÚHRADU POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA 

Výše poplatků pro rok 2023 se nemění a je stejná jako v minulém roce. Poplatky můžete zaplatit v hotovosti 

na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet obce:  

Poplatek za komunální odpad:      

číslo účtu: 0482111319/0800      

zpráva pro příjemce: odpad – příjmení plátce, adresa nemovitosti, ke které se poplatek vztahuje  

Poplatek za psa:      

číslo účtu: 0482111319/0800      

zpráva pro příjemce: pes – příjmení držitele psa, adresa    
 

Výši poplatku zjistíte na webu obce v rubrice „POPLATKY“ nebo na pokladně OÚ - 326 784 141. 

Splatnost do 31. března 2023. 

 



 

 

ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2023 

Na základě schválení představenstva Vodovody a kanalizace MB a.s. jsou stanoveny s účinností                     

od 1. 1. 2023 ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto: 

ceny v Kč/m3 bez DPH vč. 10% DPH 

voda pitná 59,87 65,86 

voda odkanalizovaná 50,67 55,74 

 

HODINY NA RADNIČNÍ VĚŽI SE ZASTAVILY 

Aby nás už v budoucnu nemystifikovaly ne úplně přesným časem, prodělávají tzv. generální opravu. Nově 

bude instalováno zařízení na automatické seřizování a instalaci času. Zprovoznění se předpokládá začátkem 

března. 

 

UZÁVĚRKA JARNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na čtvrtek 9. března 2023. 

Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor ve velkém rozlišení) na 

náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH 

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách 

domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“. Smyslem tohoto zjišťování je 

získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských 

zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Vlastní šetření 

proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní 

pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance 

ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a 

získaná data jsou důsledně chráněna.  

 

POZVÁNKY  

 

• Velikáni za zrcadlem  

Ve čtvrtek 23. února od 10.00 hodin v KVCK Kněžmost. Spisovatelka Martina Bittnerová představí dva 

největší spisovatelé 19. století - Boženu Němcovou a Karla Hynka Máchu. Poodhalí tajemství 

výjimečných životů těchto velikánů. Dozvíme se, jaké bylo jejich dětství, záliby, umělecké osudy i 

milostné aféry. Počet míst je omezený, vstupenky zakoupíte pouze v předprodeji v knihovně: 50 Kč 

Senior klub, 80 Kč veřejnost.  

• 14. ples Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost 

V sobotu 11. března od 19.30 hodin v místní sokolovně. Hraje skupina Continental Band, občerstvení 

zajištěno, můžete se těšit na taneční vystoupení, fotokoutek i bohatou tombolu. Výtěžek z plesu bude 

věnován základní škole Kněžmost a jejím žákům. Vstupné 200 Kč. Předprodej na obecním úřadě nebo 

na telefonu 607 117 627. 

• Žhavá Andalusie 

V úterý 14. března od 17.00 hodin v KVCK Kněžmost. Cestovatelský večer s Pavlou Bičíkovou. 

Vydáme se do historických měst Granada, Baeza, Úbeda a Ronda. Navštívíme skalní město Torcal a 

největší evropské dolmeny v  Antequera. Projdeme po visutých lávkách světoznámou soutěsku El 

Chorro. Během 12 denního přechodu hor Sierras de Cazorla poznáme, co to je divoká příroda. Třítýdenní 

putování zakončíme na bujaré španělské svatbě. Vstupné: Senior klub a děti 50 Kč, ostatní 100 Kč.  

• Malý princ 

Ve středu 22. března od 17.00 hodin v zasedací místnosti AgroVation Kněžmost. Epické divadlo 

jednoho herce, který na starém kočárku s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým 

princem. Pro dospělé i dětské diváky, délka představení 50 minut. Předprodej vstupenek v knihovně. 

Senior klub a děti 100 Kč, ostatní 150 Kč. 
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