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Vážení občané,
máme tu leden, první měsíc nového roku 2014 a já věřím, že bude alespoň takový jako rok předchozí a 
pokud bude o něco málo lepší, určitě se nikdo z nás nebude zlobit. Leden je od slova led, snad se paní 
zima umoudří a dočkáme se zamrzlého kluziště pod školou či nějakého rybníčku v okolí. V tomto čísle se 
dočtete, že rada obce rozhodla o novém dodavateli elektrické energie pro obec Kněžmost či o zásadách 
čerpání finančních prostředků pro organizace, nebo že zastupitelstvo obce odsouhlasilo novou obecně 
závaznou vyhlášku, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Přeji Vám přínosné čtení.

Jitka Bartošová, místostarostka obce

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada obce rozhodla o dodavateli elektrické energie pro obec Kněžmost v roce 2014, kterým je obchodní 
firma ČEZ Prodej, a.s.

Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Kněžmost v r. 2014 na provoz 
prázdninového vlaku historickým motorovým vozem na trati 063 Dolní Bousov – Kopidlno ve výši 
3.000,- Kč.

Rada obce schvaluje "Zásady čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Kněžmost 
organizacím". 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Kněžmost. 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na úhradu místního 
poplatku stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2013 všem trvale žijícím osobám na území 
obce Kněžmost, které žijí samostatně v domácnosti. Finanční příspěvek se poskytuje pouze na nádobu na 
směsný odpad o objemu 80 litrů při četnosti svozu 1x za 14 dní.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava zásahové hasičské techniky –
vozidlo Tatra 815 CAS 32“ JSDH Kněžmost ze středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 
složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z 
celkových nákladů projektu.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava chodníku, Nádražní ulice, 
Kněžmost“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat 
uvedený projekt ve výši 5,007% z celkových nákladů projektu.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost pro rok 2014 takto:
1. zasedání ZO ……. 19. 2. 2014
2. zasedání ZO ….… 16. 4. 2014
3. zasedání ZO ……. 18. 6. 2014
4. zasedání ZO ……. 17. 9. 2014

Informujeme o změně na pozici referenta obecního úřadu na úseku správy majetku, silničního správního 
úřadu a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Slečnu Bc. Lenku Pejtovou nahradí na obecním 
úřadě paní Bc. Jana Marková, na kterou se můžete obracet od 6. 1. 2014.

Od 2. 1. 2014 nastupuje nově na pozici vedoucího technické čety a investičního technika (na částečný 
úvazek) pan Libor Nový z Úhelnice.

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce

ŠKOLA

oznamuje, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se bude konat v úterý 21. 1. 2014 v době           
od 13 hodin do 16 hodin v základní škole. Žádáme rodiče, aby při zápisu předložili rodný list dítěte.

Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost

OSTATNÍ

Obec Kněžmost připravuje pro občany možnost, na www stránkách obce, využívání služby Geosense 
Geoportál. 
10 důvodů pro Geosense Geoportál

1. Plně online řešení. Informace vždy na dosah ruky.
2. Možnost připojení do veřejně dostupných databází geografických dat.
3. Kompletní přehled o inženýrských sítích. Plány sítí přehledně na jednom místě.
4. Kompletní přehled o vlastnících parcel a budov propojením s KN. Informace o parcele, budově a 

vlastnictví jedním kliknutím.
5. Územní plány umístěné nad libovolnými mapovými podklady. Možnost okamžitého a 

přehledného porovnání s mapami z nejrůznějších zdrojů.
6. Přehled o evidenci majetku obce – pasporty. Více než 30 druhů pasportů, komunikace, zeleň, 

veřejné osvětlení, odpad…
7. Podpora turistického ruchu. Zobrazení turistických cest, cyklostezek, bodů zájmu atd.
8. Publikace informací pro širokou veřejnost. Snadná interaktivní online editace – odstávky pitné 

vody, místa konání kulturních akcí…
9. Historické mapy, snímky a multimédia. Zobrazení multimediálních informací o historicky či 

kulturně významných místech a vývoji obce.
10. Možnost nastavení úrovní přístupových práv.

Jitka Bartošová, místostarostka obce



Koncert v kostele sv. Františka Serafínského
13. prosince 2013 proběhl v kněžmostském kostele předvánoční benefiční koncert dětského pěveckého 
sboru ZVONKY z Mnichova Hradiště. Koncerty tohoto sboru jsou vždy krásným pohlazením, a tak tomu 
bylo i v tento podvečer. Snažíme se navázat na koncerty, které v tomto kostele již probíhaly a chceme, ať 
již výstavou v září 2013, tímto koncertem a jistě i dalšími, upozornit na tuto architektonicky zajímavou 
empírovou stavbu. Díky vám všem, kteří jste v tento podvečer kostel navštívili a díky sponzorům jsme 
do pokladny OÚ vložili 6 550,- Kč, které budou použity na obnovu kostela. Věříme, že se nám všem 
podaří vrátit tomuto kostelu jeho ztracenou krásu, i když víme, že to nebude jednoduché a nebude to 
hned. 
Děkujeme kněžmostským hasičům, panu Zimovi a Kočímu, za rychlou pomoc při osvětlení kostela.  

                                                                                   Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí 
                                                                                                     

Obecně závazná vyhláška obce Kněžmost č. 3/2013,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 16. 12. 2013 usneslo vydat na základě § 84 odst. 
2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanovením § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Obec Kněžmost touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad 
vznikající na území obce (dále jen „poplatek“).
2) Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.

Čl. 2
Poplatník a plátce

1) Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník 
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků 
jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na 
jednotlivé poplatníky.
2) Poplatek je příjmem obce.

Čl. 3
Registrační povinnost

1) Registrační povinnost je vyžadována dle §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů.
2) Plátce poplatku je povinen podat prohlášení plátce k registraci u správce poplatku do 15 dnů ode dne 
vzniku poplatkové povinnosti. V prohlášení je plátce poplatku povinen uvést jméno a příjmení nebo 
název, datum narození, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro doručování, nádobu a četnost 
svozu (náležitosti prohlášení jsou předmětem přílohy č. 2 OZV).
Osoby již zaregistrované jako plátci poplatku za komunální odpad toto prohlášení již podávat nemusí.
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v přihlášce k registraci, plátce je povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

Čl. 4
Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem rozvržených na jednotlivé 



poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé 
nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu.

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Plátce poplatku hradí poplatek nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. (Při úhradě 
poplatku bude Obecním úřadem Kněžmost zajištěno polepení příslušné sběrné nádoby známkou. Touto
známkou musí být opatřeny všechny sběrné nádoby, které jsou zapojeny do obcí stanoveného systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území obce).
2) Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (§ 163 zákona daňový řád), kdy se 
jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet obce (č.ú. 0000000482111319/0800).
3) Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15 
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.
Příloha č. 1 k OZV 3/2013
Sazby poplatku:

Nádoba Četnost svozu
Sazba poplatku Sazba poplatku

(při vlastnictví sběrné 
nádoby)

(při pronájmu sběrné 
nádoby)

Pytel 60l 15 ks 500,00 Kč

Pytel 110l 8 ks 500,00 Kč

80l 1 x za 14 dnů 1 000,00 Kč 1 130,00 Kč

110/120l 1 x za 14 dnů 1 500,00 Kč 1 635,00 Kč

110/120l kombinovaný 2 000,00 Kč 2 135,00 Kč

110/120l 1 x za 1 týden 2 500,00 Kč 2 635,00 Kč

240l 1 x za 14 dnů 3 100,00 Kč 3 340,00 Kč

240l 1 x za 1 týden 4 600,00 Kč 4 840,00 Kč

340l 1 x za 14 dnů 4 350,00 Kč 4 710,00 Kč

340l 1 x za 1 týden 6 500,00 Kč 6 860,00 Kč

1100l 1 x za 14 dnů 12 800,00 Kč 14 240,00 Kč

1100l 1 x za 1 týden 18 500,00 Kč 19 940,00 Kč
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