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ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Rada obce Kněžmost schválila 

 

 vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2018“ 

 provedení zateplení fasády budovy čp. 1 Solec (objekt občanské vybavenosti) na pozemku č. st. 

12/1 v k.ú. Solec dle cenové nabídky čj. OuKn 1724/17 ze dne 4. 7. 2017 od zhotovitele Roberta 

Řípy - zednické práce, IČO 674 21 148, Koprník 20, za nabídkovou cenu ve výši 120.255 Kč 

 pronájem kontejnerů od společnosti KOMA RENT s.r.o., IČO 270 87 514, pro zajištění 

provizorního prostoru k výuce žáků základní školy ve školním roce 2018/2019 (po dobu výstavby 

nové školní budovy) dle cenové nabídky čj. OuKn 449/18 ze dne 14. 2. 2018. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo 

 

 střednědobý rozpočtový výhled obce Kněžmost na období 2018 – 2020 a rozpočet obce Kněžmost 

na rok 2018 

 vyčlenění celkové částky z rozpočtu obce na opravy bytového domu čp. 23 Kněžmost ve výši 750 

tis. Kč, poskytnutých ve dvou splátkách, a to v roce 2018 a 2019. Opravy budou realizovány za 

finanční spoluúčasti Stavebního a nájemního družstva Kněžmost, IČO 264 77 149, se sídlem 

Kněžmost, Na Rynku 51 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad od 1. 1. 2018 

 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněžmost na rok 2017 Římskokatolické farnosti Kněžmost, IČO 

624 51 081, se sídlem Mnichovo Hradiště, 1. máje 232/2, v celkové výši 280.000,- Kč za účelem 

úhrady nákladů spojených s rekonstrukcí střechy kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace, jak je výše uvedeno 

 termíny zasedání zastupitelstva v roce 2018: 22. 3., 15. 5., 28. 6., 6. 9., 1. 11., 11. 12. 

 

Obecní úřad Kněžmost vyhlásil dne 20. 2. 2018 veřejnou výzvu č. 1/2018 na obsazení pracovního 

místa - referent společné státní správy a samosprávy (bližší informace na úřední desce OÚ) 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. 

Základní charakteristika vykonávané práce: referent majetkové správy (evidence nemovitostí, převody 

nemovitostí, pronájem, prodej majetku), výkon agendy silničního správního úřadu, organizační pracovník. 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 4. 2018 nebo dohodou. Přihlášku s přílohami včetně telefonického 

kontaktu doručte nejpozději do pondělí, 12. 3. 2018. 

 

ŠKOLA 

ZŠ a MŠ Kněžmost hledá od srpna 2018 učitele/učitelku pro první stupeň. 

 



 

 

Uzávěrka JARNÍHO Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 8. března 2018.  

Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Připomínáme občanům, že  

poplatek za komunální odpad na rok 2018 můžete uhradit do konce března tohoto roku na pokladně 

obecního úřadu, nově lze platbu provést i bezhotovostně platební kartou. Poplatek za odpad můžete také 

uhradit na číslo účtu 482111319/0800, variabilní symbol vám sdělí pracovník obecního úřadu na telefonním 

čísle 326 214 532 nebo 326 214 520. Od ledna 2018 je poplatek za sběr a odvoz komunálního odpadu 

zvýšen o 6% 

 

nový ceník za hrobová místa na hřbitově v Kněžmostě, Solci a Násedlnici s platností od ledna 2018: 

nájemné z místa (podle velikosti hrobu) 4,- Kč/m2 za rok 

platba za služby spojené s údržbou hřbitova 80,- Kč / rok / hrob 

poplatek za pronájem skříňky v kolumbáriu činí 45,- Kč / rok 

 

od ledna 2018 bude probíhat pravidelná zkouška sirén. Siréna bude spuštěna vždy 1. středu v měsíci ve 

12.00 hodin, a to po dobu 140 sekund nepřerušovaným tónem. Po skončení sirény, budou občané místním 

rozhlasem upozorněni, že tato zkouška proběhla. Zkouška sirén pravidelně ověřuje provozuschopnost 

jednotného systému varování a vyrozumění. 

 

KVCK Kněžmost (Kulturně vzdělávací centrum a knihovna Kněžmost) 

Informujeme čtenáře a širokou veřejnost, že i přes velkou snahu organizátorů nám nebyl přidělen grant na 

projekt "Bylinková zahrada u Meduňky", která měla sloužit jako odpočinková a naučná zóna  u Střediska 

čp. 24. Realizace užitečných projektů má trnitou cestu a proto to zkusíme znovu.  

Ivana Cenefelsová, Matěj Brothánek 

POZVÁNKY 

Prázdninová dílnička „Amulet kmene Navajů“ se uskuteční v místní knihovně ve středu 7. 3. 2018 od 10 

do 12 hodin. Čekají vás  indiánské příběhy a výroba totemu. 

 

KVCK Kněžmost vás zve 12. 3. 2018 od 18.30 do zasedací místnosti společnosti Agrovation Kněžmost na 

divadelní scénické představení „A taková to byla láska“. Informace o rezervaci na tel. 326 784 244. 

 

Sdružení rodičů při ZŠ Kněžmost Vás zve na svůj 11. ples 17. 3. 2018 od 19.30 v místní sokolovně. 

Hraje skupina Continental Band, vstupné 150,- Kč. Můžete se těšit na profi předtančení a bohatou tombolu, 

rezervace na tel. 607 117 627 (8-18h). 

 

Velikonoční jarmark v Kněmostě na náměstí proběhne 24. 3. 2018 od 14.00. Program – vystoupení dětí 

ZŠ a MŠ Kněžmost, folklorní soubor Jizera, hudební skupina Kmen a jako doprovodný program v kostele 

– velikonoční výstava, dobový fotograf nebo zdobení velikonočních kraslic. 

 

Spolek holek a TJ Sokol Kněžmost pořádá v sobotu 31. 3. 2018 v zasedací místnosti společnosti Agrovation 

Kněžmost tradiční oslavu MDŽ. Čeká vás bohatá tombola a program v retro stylu 80. let. Vstupné: 

poslední dvojčíslí vašeho roku narození. Začátek: v 18.30. Ženy všech věkových kategorií, zašátrejte na 

dno skříní, jistě najdete nějaké kousky, které se v té době nosily a přijďte se s námi pobavit a zavzpomínat!!! 

Budeme moc rády, když přinesete něco malého na náš rautový stůl. 
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