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Vážení spoluobčané, 

v příštím roce si připomeneme kulaté výročí vzniku obce Kněžmost. K důstojným oslavám patří především 

připomenutí si historie. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci při shromažďování materiálů pro 

tyto oslavy. Jedná se nám hlavně o fotografie a písemnosti, z kterých bychom si opatřili kopie. Předem 

Vám  co nejsrdečněji děkuji.    
Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE  
Obec Kněžmost vyhlašuje dne 13. 11. 2015 veřejnou výzvu č. 3/2015 na obsazení pracovního místa - 

referent územního plánování a stavebního úřadu. Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost, Na Rynku 

51, 294 02 Kněžmost. Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2016 nebo dohodou. Doba trvání pracovního 

poměru: doba neurčitá. 

 

Připomínáme, že ve sběrném místě a na podatelně v budově Obecního úřadu si mohou občané vyzvednout 

ZDARMA pytle pro domácnost na třídění odpadu (PET, směsný plast, kovy, tetrapack). 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a společností TextilEco a.s., IČ 281 01 766, se 

sídlem Praha 5 - Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4, předmětem které je umístění dvou sběrných kontejnerů 

na použité oděvy, boty a hračky ve Sběrném místě Kněžmost a u ZŠ Kněžmost. 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje pořízení nových lavic do společné čekárny zubní, dětské a gynekologické 

ordinace Zdravotnického střediska v Kněžmostě v celkové ceně do 30 tis. Kč (bez DPH) na náklady obce. 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje provedení opravy místní komunikace 14c, od rozcestí Násedlnice na 

Chlumín, dle cenové nabídky společnosti M.S.B. v.o.s., IČ 613 27 051 se sídlem Boseň 10, 295 01 

Mnichovo Hradiště, za cenu ve výši do 48 tis. Kč (bez DPH). 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením počtu dětí na 28 žáků v každé jednotlivé třídě Mateřské školy 

v Kněžmostě pro školní rok 2015/2016 tak, jak bylo schváleno dodatkem č. 5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

 

Rada obce Kněžmost svěřuje uzavírání nájemních smluv na hrobová místa, urnová místa, na kolumbárium, 

na ukončení platnosti z důvodu prodeje a převodu hrobového místa a oprávněním podpisu dodatků na 

prodloužení platnosti těchto smluv nebo na změnu předmětu pronájmu, za obec Kněžmost referentce správy 

majetku paní Lucii Kobrlové, a to s platností od 27. 8. 2015. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Kněžmost. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Kněžmost a 

katastrálním územím Koprník. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rezignaci člena osadního výboru Násedlnice pana Jiřího 

Najmana, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxx, a to k 31. 8. 2015. 



Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje členkou Osadního výboru Násedlnice paní Alenu Pažoutovou, nar. 

xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx, která bude funkci vykonávat od 15. 9. 2015. Za výkon funkce členky 

OV náleží jmenované odměna v zastupitelstvem stanovené výši, a to od 15. 9. 2015. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost revokuje usnesení č. 64/2014 zastupitelstva obce a schvaluje pokračování 

provozování rekreace ve veřejném tábořišti Peklo. Současně souhlasí, aby s vlastníkem pozemku Lesy ČR, 

s. p., byl dohodnut postup, ve kterém by se netrvalo na likvidaci kempu. 

 

ŠKOLA 
Vánoční jarmark v ZŠ Kněžmost se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 15 hodin. 

Zápis do 1. třídy proběhne 2. 2. 2016 dle rozpisu, který rodiče obdrží. 

                                                                                         Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

 

OSTATNÍ 

Obecní knihovna      

bude otevřena 21. 12. 2015 a 22. 12. 2015 od 8 - 15.30 hodin 

bude uzavřena 28. 12. 2015 – 1. 1. 2016 

 

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí se omlouvá všem spoluobčanům za neuskutečněný výlet do 

Kutné Hory, který měl proběhnout v měsíci říjnu. Z organizačních důvodů bude přesunut až na jaro r. 2016. 
za spolek, Honc Václav, předseda 

 

Úřad práce ČR informuje občany a veřejnost o nutnosti výměny průkazů osoby se zdravotním postižením 

(př. průkazů mimořádných výhod) do konce r. 2015. Pokud tak neučiní, nebudou tyto osoby od 1. 1. 2016 

moci čerpat výhody z průkazu vyplývající. V těchto případech by pak byly nuceny podat novou žádost o 

přiznání průkazu OZP se standardním postupem celého řízení, vč. nového posouzení zdravotního stavu. 

 

POZVÁNKY 

Klub seniorů vás zve na předvánoční posezení v restauraci U Cerhů ve středu 25. 11. 2015 od 16.00 

hodin. Každý úžastník si s sebou přinese sladký recept, který vymění za jiný. Zván je každý senior, 

zaregistrujte, prosím, svou účast v knihovně nebo na tel. č. 734 479 675. 

 

Spolek pro záchranu kostela, Spolek rodáků a obec Kněžmost vás zvou na koncert Jakub Jan Ryba, Česká 

mše vánoční - Hej, mistře!, který se uskuteční v sobotu 28. 11. 2015 od 17.00 hodin. 

 

Rozsvícení vánočního stromku a tradiční vánoční jarmark se uskuteční v neděli 29. 11. 2015 od 16.00 

hodin. K poslechu vám zahraje skupina Rodokmen, Trubači a proběhne vystoupení žáků ZŠ Kněžmost. 

Občerstvení zajištěno – teplý nápoj a vánočka pro děti zdarma. 

 

SDH Kněžmost vás zve na Mikulášskou nadílku v neděli 6. 12. 2015 od 14.00 hodin v restauraci U 

Hasičů. Můžete se těšit na vystoupení divadla, promítané pohádky, nadílku od Mikuláše, čerta a anděla a 

dětskou diskotéku. 

 

Divadélko Človíček všem vás zve na charitativní vystoupení Narození Ježíška v sobotu 19. 12. 2015 od 

18 hodin na náměstí v Kněžmostě. Vystoupení bude věnováno Kačence Pažoutové ze Srbska. Výtěžek bude 

použit na léčebné účely.  

 

INZERCE 
Společnost Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o., dodavatel pro automobilový průmysl se sídlem 

v Kněžmostě, přijme nové zaměstnance na pozice operátor výroby, řidič VZV, elektronik. Nabízíme také 

příležitosti pro studenty a absolventy VŠ (brigády při studiu, pro čerstvé absolventy pozice v oblasti 

logistiky, kvality aj.). Pro bližší informace nás kontaktujte na email hrbohemia@kautex.textron.com nebo 

na tel. č. 730 180 990, 727 967 802. 
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