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ZPRÁVY Z RADNICE 

 

Oznámení občanům ze dne 23. dubna 2015: 

Z důvodu odcizení kontejneru na bioodpad z ulice Hřbitovní v Kněžmostě, byly všechny kontejnery 

staženy ze svých stanovišť do doby, než budou zajištěny proti krádeži. Tímto žádáme občany o 

trpělivost. Pro uložení biodpadu je i nadále k dispozici sběrné místo v Kněžmostě. 

 

Obec Kněžmost vyhlásila dne 13. 4. 2015 Veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa – referent 

společné státní správy a samosprávy. Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost. Náplň práce: správa 

budov, objektů a zařízení obce, správa bytového fondu, BOZP, odpadové hospodářství, správa hřbitova. 

Termín doručení přihlášek: do 4. 5. 2015. Více informací na webových stránkách obce. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Oprava vozidla T815 CAS 

32" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z 

celkových uznatelných nákladů projektu. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice" v Kněžmostě z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z 

celkových uznatelných nákladů projektu. 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 172 

639,30 Kč a přijetí státní dotace ve výši max. 2 934 868,10 Kč, vše na akci „Zateplení budovy MŠ v 

Kněžmostě“, a dále schvaluje uzavření smlouvy č. 14202593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí mezi obcí a Státním fondem 

životního prostředí České republiky, IČ 00020729, se sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje zhotovitele stavebních prací na akci "MŠ Kněžmost, přístavba 

spojovací chodby - komunikační propojení" společnost SPIDERS, s.r.o. , stavební práce, IČ 272 90 

581, Vesec 344, Liberec XXV, za nabídkovou cenu ve výši 1 377 905,- Kč včetně DPH. 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru „Oprava objektu kapličky v místní části Býčina“ za 

maximální cenu díla ve výši do 100.000,- Kč. 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zřízením komunitní kompostárny na obecním pozemku č. 824/1 v k.ú. 

Kněžmost a schvaluje "Provozní řád komunitní kompostárny v Kněžmostě". 

 

 



ŠKOLA 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015 – 2016 se koná 13. května 2015 v Mateřské 

škole v Kněžmostě od 10.00 - 11.30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání. 

Vezměte si s sebou očkovací průkaz a rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, výpis z evidence 

obyvatel (potvrzení trvalého pobytu dítěte) a vyjádření lékaře. 

Žádost o přijetí a formulář k vyjádření lékaře bude k dispozici ke stažení na webových stránkách školy 

začátkem měsíce května. 
 

Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 

 

OSTATNÍ 

 

Zahájení turistické  sezóny Informačního střediska Kněžmost 2015 

V sobotu 13. 6. 2015, 8.30 – 14.00 se uskuteční 3. ročník „Výlet na koloběžkách“. Start koloběžek 

v 8.30 a v 10.30 z náměstí v Kněžmostě. Koloběžku prosím objednávejte na tel. čísle 734 479 675 nebo 

na e-mailu knihovna@knezmost.cz. 

 

Součástí zahájení turistické sezóny   

 v 10:00 vernisáž kresleného humoru s hudebním programem a malováním karikatur návštěvníků 

 mobilní planetárium k dispozici po celou dobu akce (děti mají vstupenku v rámci zapůjčení 

koloběžky) 

 

Čistírna Koruna oznamuje, že má novou sběrnu na čištění oděvů, praní prádla a dalších textilních 

výrobků v Kněžmostě v Průmyslovém zboží u Kobrlů. 
 

Poděkování 

Děkujeme pracovníkům obecního úřadu a místním hasičům za ochotu a pomoc při odstraňování škod po 

pádu vzrostlého smrku u našeho domu, způsobeném silnou vichřicí. Ještě jednou moc děkujeme. 
Václav a Jarmila Foglovi, Kněžmost 

 

 

POZVÁNKY 
 

Pálení čarodějnic proběhne ve čtvrtek 30. dubna 2015. Sraz je v 19.00 hodin u ZŠ v Kněžmostě. Děti 

mohou přijít v maskách a sebou si vzít lampionky. Od 19.00 - 19.30 představení divadélka Človíček. V 

19.30 odchod lampionového průvodu Vilovou ulicí k vatře do Důní. Občerstvení zajistí hasiči Kněžmost. 

Pořádá kulturní komise za podpory hasičů a obce Kněžmost. 

 

V pátek 8. května 2015 v 10:00 se u pomníku padlých uskuteční vzpomínková akce u příležitosti 70. 

výročí ukončení druhé světové války. Program: státní hymna – paní Josifová, kladení kytice, projev 

starosty (místostarosty), projev předsedy Spolku rodáků. Čestnou stráž budou držet místní skauti. Obec 

Kněžmost zve všechny občany k účasti na této akci.  

 

V sobotu 9. května 2015 od 13.00 hodin se bude konat v Solci na návsi 7. Solecká motoriáda. Můžete se 

těšit na spanilou jízdu strojů, skákací hrad pro děti, soutěž o nejzajímavější stroj, jízdu dětí na šlapacích 

traktorech, kulinářskou soutěž – Solecká buchta, či vystoupení chlapecké skupiny Crkot Band.  

 

V sobotu 23. května 2015 od 10.00 hodin proběhne na Žantově v Jezdeckém oddíle Kněžmost Den koní. 

Akce pro děti, rodiče, milovníky a příznivce koní. Ukázky využití koní, svezení na koních, soutěže pro 

děti a bohatá tombola. 

 

V sobotu 23. května 2015 od 8.00 hodin se koná pod Valečovem soutěž 8. okrsku v požárním sportu. 
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