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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané.  
   Listopad už máme také za sebou, několik důležitých věcí se událo, pojďme si o nich v krátkosti 
povědět. Jsou v roce předposledními, zcela poslední číslo měsíčníku bude více sváteční a vyjde ještě 
v tomto roce. Kdo chce jakkoliv zaujmout svojí aktivitou, nechť příspěvek pošle včas. Přeji všem 
přínosné čtení v Novinkách!    

    
Informace z rady obce 
 
Rada obce souhlasí s cenovým návrhem ZŠ Kněžmost na pronájem prostor  školy a školky (školící akce, 
prázdninové ubytování dětí, zájmové kroužky) s tím, že pro obecní knihovnu bude udělena výjimka 
v bodu c), kdy využití těchto prostor bude zdarma. 
 
Rada obce projednala návrh KŽP a jmenuje Bc. Veroniku Flanderkovou do funkce předsedkyně tohoto 
subjektu ke dni 3.11.2011. 
 
Rada obce souhlasí s prodloužením částečné uzavírky a přechodného dopravního stanovení na silnici 
II/268 – opěrná zídka, odvodnění a chodník Žantov do 30.11.2011 a silnici II/276 – chodník v ulici 
Bakovská do 30.11.2011. 
 
Rada obce souhlasí s nákupem programu online katalogu pro dokumenty a revize, elektronický seznam 
knih, o který bylo žádáno z knihovny. Nákup proběhne v lednu 2012. 
 

Další informace 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o převodu staveb a pozemků do vlastnictví 
obce, uzavřenou mezi obcí Kněžmost a v.z. Ideastav, a.s. Mělník, ohledně vybudování technické a 
dopravní infrastruktury pro lokalitu Pazderna v Kněžmostě tak, jak byla předložena. 
 
Zastupitelstvo obce na doporučení rady souhlasí s cenovou nabídkou na přeložení vodovodu PE 110 – 
Srbsko společností Zikuda - Vodohospodářské stavby s.r.o. Turnov a schvaluje uzavření smlouvy za 
podmínek stanovených ve smlouvě. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí Kněžmost a Římskokatolickou farností Boseň, týkající se bezúplatného převodu hřbitova s ohradní 
zdí v Solci do vlastnictví obce Kněžmost. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou H-Intes, s.r.o. Mladá Boleslav na zhotovení 
díla „Obnova místních komunikací v obci Kněžmost“ za podmínek stanovených smlouvou. 



 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje budovy bývalé školy v Násedlnici za těchto 
podmínek: min. kupní cena 800. 000,- Kč, kauce při odevzdání nabídky 10.000,- Kč. Termín odevzdání 
nabídek je 7.12.2011 do 11 hodin. 
 
K předání díla parkoviště Na Mlejnici, chodník Žantov a Bakovská dojde 30.11.2011. K napojení 
chodníků (starý/nový) na Žantově dojde do 2.12.2011 vinou další přeložky kabelů. 
 
Probíhají opravy dalších komunikací v Kněžmostu (ul. Hřbitovní) a v Solci (podél hřbitova). 
 
Výsledkem širokého hlasování o tom, zda Kněžmost bude obcí či městysem je, že zůstane obcí.  
 
Akce „Remízky“ při okraji Kněžmostu byly dokončeny a řádně předány. 
 

Pozvánky 
 
SDH Kněžmost zve na Mikulášskou nadílku do místní restaurace U Hasičů 3.12.2011 od 14 hodin. Na 
programu bude krom již tradičního nadílení dárků loutková pohádka i dětská diskotéka.  
Rezervace míst na telefonu 724 917 300. 
 
Sousedský klub Solínek zve na Mikulášské posezení s lidovou písničkou Václava Hašlara. Akce se 
uskuteční v neděli 11.12.2011 od 17 hodin v hasičské zbrojnici v Solci.   
Rezervace míst na telefonu 603 215 997 
 
Vánoční zpívání v soleckém kostele proběhne 26.12.2011 od 18 hodin. Na programu bude vystoupení 
pana faráře Macha, sboru Solínek v doprovodu V.Hašlara, dále vystoupí známá šansoniérka Renata 
Drössler, často označovaná termínem „Černý motýl českého šansonu“. 
 

Nabídka  
 
SDH Kněžmost nabízí možnost pokácení dřevin (i obtížněji řešitelných) a pořez dřeva (tel. 728023114) 

 
Velmi důležité! 
Vážení spoluobčané, byl jsem požádán spolupracovníky, abych i v Novinkách popřál k blížícím se 
svátkům. Věřte, že tak činím rád. 
Pro republiku, obce v ní a zřejmě i pro většinu z nás nebude čas příchozí právě jednoduchým k řešení. 
Zejména na tom našem „malém rybníku“se  připravme na „slabší růst“, vždyť bude nutno držet „při 
životě“, nebo snad přeci jen optimističtěji řečeno „v kondici“ ono množství převážně dobrých počinů, 
zrozených v minulosti. Přitom se snažit využít zajímavých aktuálních možností jistého rozvoje. Vybavme 
se trpělivostí, snahou o porozumění a prostředníkem k tomu, nechť nám je slušnost. Svátky nemusí být 
ale vůbec chudé, každý jsme se bohatým  již tak trochu narodil. Zkusme tu sílu v sobě osvěžit, myslet více 
na kroky zvládnuté, z bolestivých se poučit. A mějme taky v dobrém kout, který jsme sobě i nejbližším na 
planetě vybrali. K Vánocům i k Novému roku přejí prostřednictvím mé počítačové klávesnice všichni 
zbylí především zdraví (v mezích možného) a klid pro ono nádherné prožívání každého z končících roků, 
kdy tu ještě můžeme být. Hezký čas. Pavel Kverek. 
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