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ZPRÁVY Z RADNICE  
 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje nabídku ze dne 22. 3. 2016 pana Jaromíra Žďánského, IČ 69150923, A. 

Dvořáka 1128/8, Hradec Králové, na provedení kontroly a čištění spalinových cest v roce 2016 v objektech 

obce, kterou mohou využít i majitelé nemovitostí ve správním obvodu obce, a to v termínu 29. 8. 2016 - 4. 

9. 2016 s tím, že zájemci o nabízenou službu se můžou nahlašovat od 1. července do 15. srpna,  jako obvykle 

prostřednictvím Obecního úřadu v Kněžmostě, pro obyvatele místních částí u svých osadových starostů. 

Bližší informace budou zveřejněny v následujícím Zpravodaji. 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí s nabídkou společnosti 4G consite s.r.o., IČ 27624218, se sídlem Praha 6, 

Šlikova 406/29, na provedení přípravných průzkumných prací staveniště přístavby ZŠ v Kněžmostě v ceně 

133 317,80 Kč (vč. DPH). 

 

Rada obce Kněžmost ustanovuje pana Davida Vejražku, trvale bytem xxx, Kněžmost, kronikářem obce, a 

to od 24. 3. 2016. 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje v souladu s § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, 

v platném znění, počet zaměstnanců obce v jednotlivých organizačních složkách takto: počet zaměstnanců 

organizačních složek obce 10, z toho Technická četa obce Kněžmost 8 zaměstnanců, KVCK Kněžmost 2 

zaměstnanci. Celkový počet zaměstnanců obce (HPP) zařazených do OÚ a organizačních složek je 20 

zaměstnanců. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost bere na vědomí zadání výběrového řízení na nákup jednoho meziměstského 

nízkopodlažního autobusu na naftový pohon za cenu cca 2,4 mil. Kč bez DPH pro Dopravní podnik 

Kněžmost s.r.o. v roce 2016 a dále bere na vědomí, že realizaci výběrového řízení provede dodavatel 

společnost 1FSL s.r.o., IČ 02619407, se sídlem č.p. 139, 506 01 Holín, za cenu ve výši 50 000,- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje změnu názvu organizační složky obce Kněžmost "Obecní 

knihovna Kněžmost", nově jako "Kulturně vzdělávací centrum a knihovna Kněžmost" (KVCK), a dále 

schvaluje změnu zřizovací listiny této organizační složky. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby „Zpracování projektových dokumentací na akci Přestavba základní školy Kněžmost“ mezi obcí 

Kněžmost a společností Starý a partner s.r.o., IČ 271 97 395, se sídlem v Praze 1, Senovážná 996/6, za 

nabídkovou cenu ve výši 2 374 021,- Kč včetně DPH. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s převodem nepeněžitého vkladu dle Smlouvy o budoucí smlouvě 

o vkladu ze dne 21. 10. 2013, uzavřené mezi obcí a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, 

a.s., týkající se vodohospodářských děl obce Kněžmost – vodovod Kněžmost, Žantov, Násedlnice, Koprník, 

Lítkovice, Býčina, Solec, Malobratřice a Úhelnice. Na převáděný majetek bude zpracován znalecký 

posudek s vyčíslením hodnoty vkladu. 

 

 

 



 

Obec Kněžmost jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČ 710 

084 46, se sídlem Kněžmost, Na Františku 32, souhlasí se snížením kapacity počtu žáků z 270 na 240 žáků, 

z důvodů nedostatečných prostor pro výuku. 

 

ŠKOLA 

 

Základní škola hledá uklízečku na zástup po dobu nemoci (1. 5. - 30. 6. 2016) a dále přijme učitelku do 

mateřské školy na dlouhodobý zástup. Nástup ihned. 

Bližší informace a kontakt: Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy, Základní škola a mateřská 

škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, Na Františku 32, Kněžmost 294 02, tel.: 326 784 166, 739 028 084, 

email: reditelka@zsknezmost.cz, www.zsknezmost.cz. 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Kněžmostě pro školní rok 2016 – 2017 se 

koná 3. května 2016 od 10.00 - 11.30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání. 

Vezměte si s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, výpis z evidence obyvatel (potvrzení trvalého 

pobytu) a vyjádření lékaře. 

                                                                                         Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

 

OSTATNÍ 

 

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

Kněžmostě, přijme nové zaměstnance na pozice operátor výroby, řidič VZV, elektronik. Nabízíme také 

příležitosti pro studenty a absolventy VŠ (brigády při studiu, pro čerstvé absolventy pozice v oblasti 

logistiky, kvality, nových projektů aj.). Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu 

hrbohemia@kautex.textron.com nebo na tel. č. 720 519 117 či 727 967 802. 

 

Společnost AgroVation Kněžmost, k.s., Nádražní 114 v Kněžmostě, se zaměřením na rostlinnou výrobu 

přijme nové zaměstnance s platným ŘP skupiny B, C, E, T  do hlavního pracovního poměru. Preferujeme 

časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem, zejména při řízení nových moderních strojů. Nabízíme 

dobré platové podmínky + nadstandartní  podnikové bonusy. Kontaktní osoba: p. Ružanská Soňa, tel.: 

739 589 570, e-mail: s.ruzanska@agrovation.com.  

 

POZVÁNKY 

 

Hasiči  Kněžmost pořádají lampiónový průvod a pálení čarodějnice. V sobotu 30. dubna v 19:15 sraz 

všech dětí u základní školy v Kněžmostě. V 19:30 vyjde lampiónový průvod za doprovodu čarodějnice a 

hasičů k přichystanému ohni pod střelnicí. Po příchodu na místo dojde k zapálení ohně. Děti ať si přinesou 

lampión. Každé dítě, které se zúčastní tohoto průvodu, musí mít zajištěn dozor ze strany rodičů. 

 

V neděli 8. května 2016 v 10:00 se uskuteční pietní vzpomínková akce u pomníku padlých (u kostela). 

Program: státní hymna - Eliška Josifová, kladení kytice, projev starosty obce. Čestnou stráž budou držet 

místní skauti. Obec Kněžmost zve všechny občany, zástupce spolků a zastupitele k účasti na této akci.  

 

V sobotu 28. května 2016 od 8.00 hodin se koná v Solci soutěž 8. okrsku v požárním sportu. 

 

Spolek pro záchranu kostela a obec Kněžmost vás zvou v sobotu 28. května 2016 v 17 hodin do kostela 

sv. Františka Serafínského na koncert „Kdyby byly varhany“, pořádaný k zahájení veřejné sbírky na 

opravu kněžmostských varhan. Účinkují Eliška Josifová – soprán, Eva Myslivcová – flétna, Ondřej Valenta 

– varhany, David Vejražka – mluvené slovo. 

 

 
 

Občasník Novinky z Kněžmostska, vydavatel: obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost, IČ: 00238023, e-mail:                 

redakce.novinky@knezmost.cz, uzávěrka: 25. den v měsíci, redakční komise: Stanislava Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná, 

Hana Prokorátová. Náklad: 1000 výtisků, Ev. Č. MK ČR E 20943. Názory uveřejněné v občasníku nemusí být vždy v souladu s názory redakce.                

Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon. 

 

mailto:redakce.novinky@knezmost.cz

