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zdarma 

ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Rada obce Kněžmost schválila 

 

 pořízení zvonu do objektu zvoničky v místní části Chlumín 

 uzavření „Smlouvy o spolupráci při rekonstrukci bytového domu čp. 23 Kněžmost“ mezi obcí 

Kněžmost a Bytovým družstvem Kněžmost, předmětem které je úprava vzájemných práv a 

povinností smluvních stran při rekonstrukci bytového domu čp. 23 Kněžmost, zejména pak 

poskytnutí finančního příspěvku bytovému družstvu ve výši 750.000 Kč na úhradu nákladů 

rekonstrukce domu. 

 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Kněžmost (půjčitel) a společností Černá Louže s.r.o. 

(vypůjčitel), předmětem které je výpůjčka objektu rozhledny Čížovka v k.ú. Malobratřice, za 

účelem zajištění provozu předmětné stavby pro turisty a návštěvníky. Smlouva o výpůjčce se 

uzavírá na dobu neurčitou. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA ROZHLEDNY ČÍŽOVKA 
LEDEN – KVĚTEN: pondělí až pátek zavřeno, sobota a neděle 9:30-16:30 v závislosti na vlivu 

počasí (prosíme o respektování denní změny počasí) 
ČERVEN – SRPEN: pondělí až neděle 9:00-17:00 
Pro školy a hromadné návštěvy mimo otevírací dobu lze domluvit na telefonu: +420 775 982 664 

 

Rada obce Kněžmost souhlasila s 

 vytvořením nových webových stránek obce Kněžmost od společnosti as4u.cz, s.r.o. 

 vypracováním návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o právu stavebníka provést stavbu 

na pozemku č. 1101/5 v k.ú. Kněžmost (rozšíření sportoviště TJ Sokol Kněžmost). 

 vypracováním vodohospodářské studie „Koprník – studie likvidace splaškových vod“ dle nabídky 

ze dne 5. 4. 2018 společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. za cenu ve výši 49.000 Kč 

a souhlasí s vystavením objednávky na provedení shora uvedených prací. 

 

Rada obce Kněžmost neschválila návrh zachovat a provozovat stávající vodovod v místní části Suhrovice 

paralelně s nově budovaným vodovodem z důvodů uvedených ve vyjádření obce čj. OuKn 909/18 a petici 

obyvatel místní části Suhrovice, přijaté dne 28. 3. 2018, nevyhovuje. 

 

Rada obce Kněžmost vzala na vědomí špatný stav oken na budově školy čp. 75 Kněžmost, ul. Na Františku, 

a do doby jejich výměny zajistí provizorní opravu. 

 

Uzávěrka LETNÍHO Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 7. června 2018.  

 

Možnost umístění dětí do MŠ Dolní Stakory 

V obci Dolní Stakory bude od 1. září 2018 nově otevřena mateřská škola pro předškolní vzdělávání dětí ve 

věku od 3 do 6 let. V této souvislosti je dětem z naší obce nabízena možnost umístění v této školce. Bližší 

informace a případné záznamy o umístění dítěte do MŠ budou vyřizovány od 7. května 2018 v kanceláři 

obecního úřadu Dolní Stakory, tel: 607 642 918. 

 

 



 

RÁKOS NEBEREME 

Vážení občané, důrazně vás žádáme, abyste nevhazovali klestí a větve či dokonce zbytky sutě a cihel do 

modrých kontejnerů na bioodpad, ale abyste je odváželi na Sběrné místo Kněžmost!!! Do kontejnerů patří 

bioodpad dle tabulky umístěné u kontejneru. Rákos nebereme. 

 ANO   NE  

DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ 

 tráva, plevel, listí, sláma  zbytky z jídla a nápojů 

 zbytky rostlin, zemina  textil, kůže, kosti, popel 

 piliny, kůra, dřevní štěpka  skořápky ořechů, košťály 

 zbylé ovoce a zelenina  komunální odpad 

 slupky z brambor, natě, listy  sklo, železo, nebezpečný odpad 

 popel ze dřeva  uhynulá zvěř, nerozdrcené větve 

 sedlina z kávy, čajové sáčky  a jiný odpad nevhodný ke kompostování 

Do tabulky nemůžeme vypsat všechno, pevně doufáme i ve vaše moudré uvážení. Při nedodržování těchto 

pravidel se obsah znehodnocuje a pracovníci obce stráví spoustu času tříděním obsahu. Děkujeme.  

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Upozorňujeme občany, že ke dni 31. 3. 2018 uplynula splatnost poplatku za komunální odpad. Vyzýváme 

občany, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak učinili v co nejkratší době. V opačném případě se vystavují 

riziku, že jim nebude domovní odpad svozovou společností vyvezen! 

 

DOVOLENÁ OBVODNÍ LÉKAŘKY 

MUDr. Eva Kuželová, praktický lékař pro dospělé Kněžmost, oznamuje termín dovolené:  

od 30. července do 10. srpna 2018. 

 

POZVÁNKY 

Sobotu 26. května 2018 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 

 

V sobotu 26. května 2018 od 8.00 hodin se na fotbalovém hřišti v Kněžmostě bude konat „soutěž 

v požárním sportu 8. okrsku“. 

 

POZVÁNKY Z KNIHOVNY 
Úterý  22. května 2018 - Pasování na ČTENÁŘE prvních tříd. 

 

Středa 23. května 2018 -  Klubové čtení „Čtení jinak“ od 10.00 pro seniory a od 16.00 pro náctileté, herec 

Štěpán Tuček čte široké veřejnosti, místo setkání - Cukrárna Kněžmost. 

                        

Neděle 3. června 2018 - Loutková pohádka divadlo Kozlík „O KŮZLÁTKÁCH“ místo - AgroVation 

Kněžmost od 17.00 hodin, vstupné v předprodeji 30,- Kč, ostatní 50,- Kč. 

 

Sobota 9. června 2018 - Výlet Senior klubu na zámek Dobříš a k památníku Karla Čapka, předpokládaná 

cena na osobu se vstupy je 360,- Kč. 

 

Sobota 16. června 2018 - Divadelní představení „Malá domů“ v amfiteátru hradu Valečov od 16.00 hodin, 

fotbalová tématika. 

 

Bližší informace o představeních v knihovně. 
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