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Vážení spoluobčané, 
 
v těchto dnech začínají demoliční práce na části naší základní školy. Protože bourání vždy přináší hluk a 
prach, dovoluji si Vás tímto požádat o určitou toleranci. Postup prací se budeme snažit maximálně urychlit 
a věříme, že zatížení bude pro naší obec minimální. 

Ing. Karel Hlávka, starosta obce 
 
 
ZPRÁVY Z RADNICE  

 
Rada obce Kněžmost odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací se společností 
M-Silnice a.s. se sídlem Pardubice na akci „Místní komunikace a veřejná účelová komunikace, 
Úhelnice“, za nabídkovou cenu ve výši 2 716 311,50 Kč, včetně DPH. 
 
Rada obce Kněžmost odsouhlasila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Kněžmost a Středočeským 
krajem za účelem zajištění provozu rozhledny Čížovka v k.ú. Malobratřice, pro turisty a návštěvníky a 
to na dobu určitou do 31. 12. 2022. 
 
Rada obce Kněžmost ustanovila paní Hanu Bejrovou z Koprníka, kroniká řkou obce Kněžmost, a to od 
22. 6. 2017. 
 
Rada obce Kněžmost odsouhlasila realizaci záměru stavby „Rozšíření crashové laboratoře v Úhelnici“, 
dle předložené projektové dokumentace za dodržení podmínek, uvedených ve vyjádření obce. 
 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Přístavba Základní školy 
Kněžmost – Část A“ (demolice stávajícího pavilonu školy), kterým je společnost ECO-RETEL s.r.o., se 
sídlem Mladá Boleslav, za nabídkovou cenu ve výši 4 364 393,00 Kč, bez DPH. 
 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Přístavba Základní školy Kněžmost, část B“ (nová přístavba školy) jako nejvhodnějšího dodavatele 
společnost Sdružení Kněžmost_B, vedoucí člen sdružení EMH stavební CZ s.r.o. se sídlem Praha 8, druhý 
člen sdružení POHL cz, a.s. se sídlem Roztoky, za nabídkovou cenu 84 900 236,00 Kč, bez DPH. 
 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo vybraného dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Přístavba základní školy Kněžmost - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP“  společnost 
Energy Benefit Centre a.s. se sídlem Praha 6, za nabídkovou cenu ve výši 2 274 800,00 Kč, včetně DPH. 
 
 
 



 
 
Zastupitelstvo obce Kněžmost odsouhlasilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze 
Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Podpora rozvoje obnovy základních 
škol na akci „Přístavba základní školy Kněžmost“ ve výši 10 mil. Kč. 
 
Připomínáme, že uzávěrka podzimního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 7. září 2017. 
Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) nejpozději do tohoto 
data na náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 
 
ŠKOLA 
 
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 od 8h v příslušných třídách 
základní školy. Školní družina a školní klub zahájí svoji činnost v úterý 5. září 2017. Nejnovější informace 
o dění ve škole naleznete na webových stránkách http://www.zsknezmost.cz. 
 

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka ZŠ 
 
OSTATNÍ 
 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v pondělí 4. 9. 2017 v obci Kněžmost - část obce:  
Kněžmost ulice Za Sokolovnou 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v pátek 8. 9. 2017 v obce Kněžmost - část obce:  
Čížovka, Drhleny, Kněžmost, Lítkovice, Malobratřice, Solec, Soleček, Srbsko, Suhrovice 
Podrobné informace k odstávce naleznete na webových stránkách obce. 
 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v sobotu 9. září 2017 
Podrobný časový rozvrh naleznete na webových stránkách obce. 
 
Oznámení zdravotní středisko Kněžmost ordinace praktického lékaře: MUDr. Eva Kuželová: 
Dovolená - od 4. září do 8. září 2017 
 
POZVÁNKY 
 
Spolek přátel kultury a obec Kněžmost zvou všechny děti předškolního i školního věku v první školní den 
4. září 2017 v 10 hodin do velké zasedací místnosti společnosti Agrovation Kněžmost na „To nejlepší od 
Michala“  (Michala Nesvadby z Kouzelné školky). 

Kulturně vzdělávací centrum a knihovna Kněžmost pořádá ve středu 6. září 2017 pěší výlet „Naučná 
stezka Kozákov“, pro členy Senior klubu. Zájemci přihlaste se v knihovně. 

Hasiči Kněžmost Vás zvou na „Hasičský den“ v sobotu 9. září 2017. Zahájení ve 12.00 hodin v areálu 
hasičské zbrojnice v Kněžmostě. V této souvislosti bude uzavřena silnice III/27614 v Nádražní ulici ve 
dnech 9. – 10. září 2017 od 6.00 do 18.00 hodin. 
 
Spolek přátel kultury a obec Kněžmost Vás zvou v sobotu 23. září 2017 v 18.00 hodin na „Ko čičí hru“  
v kostele sv. Fr. Serafinského v Kněžmostě. Vstupné 150,- Kč v prodeji na obecním úřadě a knihovně 
Kněžmostě. 
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