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ZPRÁVY Z RADNICE  
Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí odstoupení pana Ing. Adama Pospíšila z funkce starosty 

obce a odstoupení pana Ing. Karla Hlávky z funkce místostarosty obce. 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí s účinností od 1. 1. 2017 do funkce uvolněného starosty pana Ing. Karla 

Hlávku a do funkce neuvolněného místostarosty volí pana Ing. Adama Pospíšila. 

 

Rada obce Kněžmost osvědčuje nastoupení náhradníka za paní Ivanu Cenefelsovou na pozici člena 

Zastupitelstva obce Kněžmost pana Zdeňka Helikara a to dnem 17. 12. 2016. 

 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí rezignaci Mgr. Mileny Škaloudové, DiS., na funkci předsedy kulturní 

komise, a to ke dni 31. 12. 2016 a do této funkce jmenuje paní Hanu Bejrovou s účinností od 1. 1. 2017. 

Dále do této komise jmenuje paní Ladu Charvátovou jako členku, a to též od 1. 1. 2017. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost přijímá rezignaci předsedy finančního výboru zastupitelstva obce pana 

PhDr. Jaroslava Palaczuka, 31. 12. 2016 a do této funkce volí pana Miloslava Kobrleho, který bude funkci 

vykonávat od 1. 1. 2017.  

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost přijímá rezignaci předsedy Osadního výboru Srbsko paní Ing. Evy Vackové, 

a to k 31. 12. 2016 a do této funkce volí pana Ing. Pavla Vacka, který bude funkci vykonávat od 1. 1. 2017.  

 

Konzultační dny na Stavebním úřadě v Kněžmostě s architektem Jiřím Maňákem na první pololetí 2017 

jsou stanoveny takto: 25. ledna, 22. února, 29. března, 19. dubna, 17. května, 14. června a to vždy od 15.00  

do  17.00 hodin. Občané mohou přijít a konzultovat své požadavky nebo problémy, týkající se výstavby. 

Tuto službu pro občany plně hradí obec Kněžmost. 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí s realizací záměru stavby „II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové 

křižovatky“ dle předložené projektové dokumentace za podmínek uvedených ve vyjádření obce čj. 

OuKn2865/16. 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo dle zadávacích 

podmínek na realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody 

pro Jednotku SDH obce Kněžmost“ mezi obcí Kněžmost a společností WISS CZECH s.r.o., IČ 29305934, 

se sídlem Halenkovice 10, za nabídkovou cenu ve výši 7 544 592,- Kč, vč. DPH. 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí s navýšením počtu dětí na 28 žáků v každé jednotlivé třídě Mateřské školy 

v Kněžmostě pro školní rok 2016/2017 tak, jak bylo schváleno dodatkem č. 5 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ 

Kněžmost, okres Mladá Boleslav. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o veřejném pořádku, 

opatření k jeho zabezpečení, čistotě v obci a ochraně nočního klidu, která je k dispozici k nahlédnutí na 

obecním úřadě nebo na webových stránkách obce. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje podání žádosti na MF ČR o dotaci ve výši 70 mil. Kč na realizaci 

akce „Přístavba základní školy Kněžmost ve vztahu k jednotlivým rokům: rok 2017 žádost o 30,0 mil. Kč, 

rok 2018 žádost o 30,0 mil. Kč, rok 2019 žádost o 10,0 mil. Kč. 



Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psy pro rok 2017 je splatný do  31. 3. 2017 v úředních 

dnech: Po a St od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin na pokladně obecního úřadu v Kněžmostě. 

 

Pro běžkaře jsou upraveny 2 trasy v okolí Kněžmosta 

Dne 5. 1. 2017 byly sportovci TJ Sokol upraveny 2 trasy pro běžkaře v okolí Kněžmosta. 

1)      3,35 km okruh – pole mezi Kněžmostem a Býčinou – nástup od benzínové stanice ZZN 

2)      2,5 km okruh – lesopark Důně a zpět – nástup křižovatka vstup do lesoparku 

 

Úprava kluziště pod základní školou 

Hasiči obce Kněžmost upravili plochu bývalého kluziště pod základní školou, kterou můžete v zimních 

měsících využít s dětmi k bruslení.  

 

ŠKOLA 

Zápis do základní školy v Kněžmostě bude 4. 4. 2017. K zápisu rodiče přinesou: - žádost o odklad školní 

docházky - vyjádření pedagogicko - psychologické poradny (objednat co nejdříve v předstihu) - vyjádření 

pediatra. 

 

PROGRAM KVCK 

1. 2. 2017 od 16.00 v ZŠ - Zdravý životní styl, přednáška jak zatočit s cukrovkou, vysokým krevním tlakem 

21. 2. 2017 od 17.00 v ZŠ - Cestopisná přednáška Jana Žďánského „HIMALÁJE“ 

14. 3. 2017 od 18.00 v ZŠ - Přednáška  Dany Šimkové „PŘÍBĚH TITANIKU“ 

Scénické čtení - duben 

26. 4. 2017  Malý výlet po okolí 

10. 5. 2017 Pěší výlet s hůlkami 

3. 6. 2017 Velký výlet za hranice Kněžmostu 

Každé pondělí cvičení na míčích, plavání. Senior klub a dětský čtenář mají na akce snížené vstupné. 

Prosíme o předkládání průkazky čtenáře na akcích KVCK. 

 

OSTATNÍ 
Děkujeme Divadélku Človíček za podporu naší Míši. Když nás oslovili členové  Divadélka Človíček, že 

by rádi uspořádali Narození Ježíška pro  Míšu, měli jsme zprvu obavy přijmout tuto nabídku. Proběhlo 

několik schůzek, na kterých nám vysvětlili, proč chtějí pomoci právě Míše. Byli jsme dojati, že si někdo 

všímá osudů druhých. Jejich upřímná pomoc nám vehnala slzy do očí. V příštím roce se vydáme k Vám do 

Kněžmostu, přispět na dobrou věc. Děkujeme Divadélku Človíček a  všem, kteří jste tuto akci podpořili  a 

mohli tak  sdílet Míši radost. Moc děkujeme                                              Rodina Sekáčových z Husí Lhoty 

 

Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost by touto cestou rád poděkoval všem 

sponzorům, kteří se v loňském roce podíleli na uskutečňování kulturních akcí v našem kostele. Dále 

chceme poděkovat Obci Kněžmost, která naše aktivity podporuje a nemalou měrou tak napomáhá rozvoji 

kultury v Kněžmostě a okolí. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali divadélku Človíček za velikou 

pomoc a úžasné nápady při realizaci našich vystoupení. Veliký dík ovšem patří Vám, našim divákům, bez 

kterých by toto naše snažení nemělo ten správný význam. Těšíme se s Vámi  všemi na shledanou na dalších 

kulturních akcích a předem děkujeme za poskytovanou pomoc. 

za Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost předseda Zdeněk Zdobinský 

 

Společnost Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o., dodavatel pro automobilový průmysl se sídlem v 

Kněžmostě, hledá vhodné kandidáty na tyto volné pozice: operátor výroby, operátor logistiky (VZV), 

elektronik, seřizovač, parťák seřizovačů/změnařů. Nabízíme také příležitost pro studenty a absolventy SŠ 

a VŠ (brigády při studiu, trainee program, pro čerstvé absolventy VŠ pozice v oblasti logistiky, kvality, 

nové projekty aj.). Kontakt: e-mail: hrbohemia@kautex.textron.com nebo na tel. 326 770 301; 720 519 117. 

 

POZVÁNKY 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Kněžmost vás zve v sobotu 25. března 2017 do místní Sokolovny 

na již desátý společenský ples.  
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