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zdarma 
 

Vážení občané, 

čas plyne svým neúprosným tempem a tak i komunální volby jsou už minulostí. Jejich výsledek byl 

projevem Vaší vůle a je jen dobře, že se dnes můžeme rozhodovat takto svobodně. Skoro až symbolicky 

navazují tato slova na blížící se 17. listopad. Uplynulých 25 let si určitě zasluhuje provést bilanci a 

charakteristiku toho, co se nám povedlo a co naopak musíme zlepšit. Dovolte mi poděkovat touto cestou 

minulým zastupitelům za jejich náročnou práci a nám nově zvoleným přeji určitě i Vaším jménem hodně 

elánu a sil po celé volební období. 
Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

Rada obce schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci 2 kotlů s 

příslušenstvím pro budovu mateřské školy (čp. 219 Kněžmost) firmě Miroslav Hojer – Ryhoterm, IČ 102 

30 131, Mnichovo Hradiště, Palackého 40, dle cenové nabídky ve výši 107.761,- Kč bez DPH. 
 

Obec Kněžmost souhlasí s návrhem na vyhlášení památného stromu dubu letního (Quercus robur), 

rostoucího na pozemku č. 149/5 v k.ú. Násedlnice. Obec Kněžmost rovněž souhlasí s navrženými 

podmínkami ochrany stromu a ochranným pásmem. 
 

Rada obce Kněžmost souhlasí s provedením dodávky a prací na lokální úpravu systému veřejného 

osvětlení firmě ELTRO Šťastný, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, a to v místní části 

Koprník, přidáním 1 ks stožáru včetně svítidla (před čp. 4 Koprník) dle cenové nabídky č. 14228/1 ze dne 

16. 9. 2014. 
 

Rada obce Kněžmost souhlasí se zadáním realizace zakázky na vypracování projektové dokumentace pro 

územní souhlas (DÚS) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci „Mateřská škola Kněžmost – 

komunikační propojení pavilonů“ projekční kanceláři PROZIS, Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá 

Boleslav, sdružení projektantů, zastoupené paní Jarmilou Krbuškovou, a to dle cenové nabídky ze dne 16. 

9. 2014 ve výši 9.000,- Kč (za část DÚS) a v ceně 49.200,- Kč (za část DSP). 
 

Obec Kněžmost souhlasí se zadáním realizace zakázky na vypracování projektové dokumentace pro 

územní souhlas na akci „Prodloužení veřejného osvětlení, Kněžmost, místní část Drhleny“ projekční 

kanceláři PROZIS, Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá Boleslav, sdružení projektantů, zastoupené panem 

Petrem Odnohou, a to dle cenové nabídky ze dne 17. 9. 2014 ve výši 3.500,- Kč. 
 

Rada obce Kněžmost schvaluje realizaci autobusové zastávky v místní části Lítkovice - vybudování 

zálivu s asfaltovým povrchem na pozemku č. 531 v k.ú. Lítkovice (silnice III/27938) v roce 2014 s tím, 

že čekárna pro tuto zastávku bude zahrnuta do rozpočtu v roce 2015. 
Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 

 

V souvislosti s opravou povrchu vozovky krajské komunikace - silnice č. II/268 byla v úseku Sobotecké 

ulice v místní části Žantov v délce cca 60 metrů před objekty čp. 1, 2 a 3 doplněna konstrukce chodníku. 

Realizací uvedeného chodníku se výrazně zlepšila vzájemná dostupnost Žantova resp. Kněžmosta pro 

pěší. 
Ing. Jiří Maťák, investiční technik obce 

 

Vážení občané Kněžmostu a okolí, dovolujeme si Vás pozvat na každoroční pravidelné setkání občanů  

s vedením společnosti AgroVation  Kněžmost k.s., při kterém Vás seznámíme s výsledky hospodaření, 

s proběhlými změnami a plány pro následující období. Setkání proběhne v prostorách velké zasedací 

místnosti, Nádražní ul. 114  dne  13. 11. 2014 od  18 hodin.  
AgroVation Kněžmost k.s. 

 

 



Na ustavujícím zastupitelstvu dne 3. 11. 2014 bylo zvoleno pro funkční období 2014 - 2018 

NOVÉ VEDENÍ OBCE  
 

JMÉNO STRANA DALŠÍ FUNKCE 

Pospíšil Adam, Ing. ODS starosta (neuvolněný), zastupitel, radní 

Hlávka Karel, Ing. SNK Hrádek místostarosta (uvolněný), zastupitel, radní 

Cenefelsová Ivana ODS zastupitelka 

Nikodem Libor, Ing. ODS zastupitel 

Hofmann Jan ODS zastupitel, radní 

Škaloudová Milena, Mgr. DiS. SNK Hrádek zastupitelka 

Štěpánek Miroslav, Ing. SNK Hrádek zastupitel 

Kobrle Miloslav SNK Hrádek zastupitel, radní 

Zima Tomáš SNK zastupitel 

Bartošová Jitka SNK zastupitelka 

Orzech Zbyšek SNK zastupitel 

Bejrová Hana 
Sdružení pro 

Region 
zastupitelka 

Kilián Ladislav, Mgr. Bc. 
Sdružení pro 

Region 
zastupitel 

Palaczuk Jaroslav, PhDr. STAN zastupitel, radní 

Lehečka Jiří, Mgr. STAN zastupitel 

 

FINANČNÍ VÝBOR KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda: Palaczuk Jaroslav, PhDr. Předsedkyně: Škaloudová Milena, Mgr. DiS.

Členové: Kočová Miroslava Členové: Košek Petr

Provazníková Andrea Kilián Ladislav Mgr. Bc.  
 

ŠKOLA 

Třídní schůzky na základní škole se uskuteční ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 15.30 hodin v budově základní 

školy. 
Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 

OSTATNÍ 

Ranní mlhy, neusychající rosa, ale i sluníčko opírající se do barevných korun stromů neúprosně patří 

k podzimu. Každý den nám nastaví jednu ze svých tváří a my se jí musíme přizpůsobit. Pokud je k nám 

nakloněna, můžeme vjet do polí a postupně ukrajovat poslední úrodu v podobě kukuřice. Na valnou 

většinu pozemků bychom chtěli ještě zasít pšenici a tak doufáme, že nám k tomu počasí dopomůže. 

Zatímco na jedněch pozemcích probíhá sklizeň, podmítka a setí, v jiné oblasti (momentálně Veselsko) 

dochází k ořezu náletů a větví zasahujících do pozemků tak, abychom obnovili původní výměru a 

zabránili šíření nechtěných kultur. Tyto ořezy se zároveň štěpkují a následně budou zapraveny zpět do 

půdy. To se časem dotkne všech pozemků, na kterých hospodaříme.   
Ing. Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

 

Společnost Tyres Kněžmost s.r.o., sklad ovoce v obci Boseň, prodává vynikající jablka různých odrůd 

např. Topaz, Rubín, Melrose, Golden Delicious, k přímému konzumu nebo na uskladnění. Letos nová 

otevírací doba: prodej pouze v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 
 

POZVÁNKY 

SDH Kněžmost zve rodiče s dětmi v sobotu 6. prosince 2014 na Mikulášskou nadílku. Akce se koná v 

restauraci U Hasičů v Kněžmostě od 14.00 hodin. Své děti můžete přihlásit u pana Miloše Herbsta na 

telefonu: 724 917 300. Těšíme se na vaši účast! 
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