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ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Přípravné práce, související se stavbou přístavby základní školy, začaly i ve dvou objektech, kam by po 

prázdninách měli zamířit naši školáci. V hasičské zbrojnici se budou rekonstruovat vstupní prostory včetně 

sociálních zařízení, v 1. patře pak vzniknou 2 třídy. V budově na náměstí, která je už nyní částečně 

využívána pro potřeby naší školy, budou vybudovány další 3 třídy. Velmi důležité je i to, že veškeré 

investice jsou vynakládány s ohledem na budoucí využívání těchto objektů . Obec tímto zhodnocuje vlastní-

náš  majetek a to by měla být naše priorita i do budoucna.   

Ing. Karel Hlávka, starosta obce 

 

VÝZVA VLASTNÍKŮM K PŘIHLÁŠENÍ SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a dalších oprávněných, 

kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se 

přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště ÚŘADu PRO 

ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – V. Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav. 

 

V podatelně obecního úřadu v Kněžmostě nebo na jeho elektronické úřední desce, můžete nahlédnout do 

seznamu těchto vlastníků. Jsou zde evidovány pozemky jejichž vlastníci už nežijí, nejčastěji jde o předky 

současných občanů Kněžmosta a místních částí (i několik generací zpět), na které se nemovitosti úředně 

nepřevedli – většinou v dědickém řízení).  

 

Můžete to být právě vy, kdo o svém majetku nemáte ani tušení. Zjistěte si jména babiček, 

pradědečků apod. nebo jejich tehdejší bydliště a můžete být sami překvapeni, na které pozemky 

máte nárok. 

  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje nákup malotraktoru za pořizovací cenu ve výši max. 1 150 000,- 

Kč, včetně čelní radlice, čelního rotačního zametače, zadního rozmetadla, žací lišty a sběracího zařízení se 

zdvihem, a pověřuje radu obce k výběru dodavatele s přihlédnutím ke způsobu financování a nákladům na 

servis pořizovaného zařízení. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí rezignaci předsedy Osadního výboru Žantov paní PhDr. 

Petry Černé Rynešové a volí nového předsedu pana Vladimíra Berana, který bude funkci vykonávat od 1. 

5. 2017. Dále volí nového člena Osadního výboru Žantov pana Jiřího Svobodu, který bude funkci vykonávat 

od 1. 5. 2017. 

 

Vážení občané, důrazně vás žádáme, abyste nevhazovali klestí a větve do modrých kontejnerů na 

bioodpad, ale abyste je odváželi na Sběrné místo Kněžmost!!! 

 

Upozorňujeme občany, že ke dni 31. 3. 2017 uplynula splatnost poplatku za komunální odpad. 

Vyzýváme občany, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak učinili nejpozději do konce měsíce 

května. V opačném případě se vystavují riziku, že jim nebude domovní odpad svozovou společností 

vyvezen. 

 



 

Rada obce Kněžmost na základě předložené cenové nabídky ze dne 28. 3. 2017 společnosti M.S.B, v.o.s., 

IČO 613 27 051, se sídlem Boseň 10, na provedení stavebních prací - oprava vybraných místních 

komunikací, souhlasí s vydáním dílčí objednávky na realizaci opravy těchto komunikací: spojení ulic 

Lomená a Hradišťská, příjezd k bývalému areálu zemědělského družstva (živočišná výroba) v 

Malobratřicích a úsek komunikace u rekreačního areálu „Na výsluní“ v Drhlenách. 

 

Rada obce Kněžmost na základě předložené cenové nabídky ze dne 5. 4. 2017 na provedení stavebních 

prací - oprava úseku chodníku v místě napojení místní komunikace ulice Lomená na ulici Hradišťskou, 

souhlasí s vydáním objednávky na realizaci opravy společnosti Saturn služby s.r.o., IČO 032 56 197, se 

sídlem Lhotice čp. 43, za nabídkovou cenu 33. 900,- Kč bez DPH. 

 

ŠKOLA 
Základní škola Kněžmost hledá učitele/učitelku 1. stupně, praxe vítána. Nástup srpen 2017. 

Školní rok bude slavnostně ukončen v pátek 23. 6. 2017. 

 

OSTATNÍ 

Vážení odběratelé pitné vody, ve dnech 12. - 13. 4. 2017 došlo v souvislosti s prováděním dokončovacích 

prací na novém vodojemu Kněžmost, který se buduje na Solečku, ke zhoršení senzorických vlastností pitné 

vody ve veřejném vodovodu. Jakmile jsme situaci zjistili, provedli jsme bez odkladu  opatření, voda z 

vodojemu byla vypuštěna a vodovod v Kněžmostu byl propláchnut. Analýza odebraných vzorků prokázala 

jen zhoršení senzorických vlastností. Velmi se všem našim odběratelům za vzniklou situaci omlouváme, 

přijali jsme opatření, aby se již nemohla opakovat. 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

 

Bezpečnostní agentura SBA-Expert, a.s. přijme na pozici strážný/recepční na hlavní pracovní poměr pro 

objekt Kautex Kněžmost. Požadavky: vhodné pro muže i ženy, možnost zkráceného úvazku, nástup možný 

ihned, 100% spolehlivost, flexibilita, min. ZŠ, nástup možný ihned nebo dle domluvy, vhodné i pro osoby 

zdravotně postižené. Nabízíme: plat 70,- až 80,-/hod. + zákonné příplatky (noční, přesčasy, svátky, 

víkendy, atd.), cca. 13.500,- až 16.000,- Kč, čisté a moderní prostředí, příjemný kolektiv. V případě zájmu 

volejte na tel.: 774 742 421 od pondělí do čtvrtka od 10:00 do 15:00 hodin, nebo zasílejte své životopisy 

na spalt@sbaexpert.cz. Do předmětu prosím napište KTBO. 

 

Nabízím práci v centru Mladé Boleslavi pro pomocného kuchaře-kuchařku nebo prodavače-prodavačku 

v nově otevírané prodejně rychlého stravování s tradicí v OC Bondy. Dobré platové ohodnocení, stravování 

při směně a další výhody. Bližší informace na tel. 775 146 440. Životopis posílejte prosím na email: 

samosfood@volny.cz. 

 

POZVÁNKY 

Spolek pro záchranu kostela sv. Fr. Serafinského Kněžmost a obec Kněžmost vás zve 20. května 2017 od 

18.00 hodin na koncert „KDYBY BYLY VARHANY“. Během koncertu se uskuteční prodejní výstava 

dětských kreseb „VARHANY“. Účinkují: Eliška Josifová – soprán, Zbyňka Šolcová – harfa.  

 

V sobotu 20. května 2017 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. 

 

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu Vás srdečně zve ve čtvrtek 25. května 2017 od 17.00 hodin do ZŠ 

Kněžmost na přednášku RNDr. Karla Breitera, DSc. pod názvem „SKAUTING V KNĚŽMOSTĚ“. 

Vstupné dobrovolné, malé občerstvení zajištěno.  

 

V sobotu 27. května 2017 od 8.00 hodin se koná „soutěž v požárním sportu 8. okrsku“ pod hradem 

Valečov. 
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