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zdarma 

ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Rada obce Kněžmost schválila 

 

 přijetí politiky GDPR a v souvislosti s tím pověřuje starostu jmenováním garantů systému GDPR 
obce Kněžmost takto: Mgr. Zbyněk Neumann - pov enec pro ochranu osobních údajů, Ing. 

Radka Maděrová, tajemnice - koordinátor GDPR pro obec Kněžmost, 
 

 uzavření smlouvy o provozování vodního díla, mezi obcí Kněžmost (vlastník) a společností 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (provozovatel), předmětem které je zajištění řádného 
provozu vodovodu Suhrovice,  

 

 vypracování projektové dokumentace na akci „Lítkovice – revitalizace návsi a rybníka“ dle cenové 
nabídky pana Ing. Evžena Kozáka s.r.o., na výše uvedené práce za cenu 160.428 Kč, včetně DPH. 

 

Rada obce uložila odpovědnému pracovníkovi vyhodnotit rozsah poškození konstrukce střechy čp. 75 
Kněžmost (budova staré školy) a zajistit poptávkové řízení na provedení opravy tohoto poškození. 
 

Rada obce Kněžmost souhlasila 

 

 se zněním předložených dokumentů „Informace o GDPR pro zastupitele a zaměstnance obce 
Kněžmost“ a se zněním dokumentu „Informace o GDPR pro občany a obchodní partnery obce 
Kněžmost“, 

 

 s uzavřením smlouvy o nájmu obytných kontejnerů u místní hasičské zbrojnice, pro potřeby první 
třídy základní školy Kněžmost, mezi společností KOMA RENT s.r.o., (pronajímatel) a obcí 
Kněžmost (nájemce), po dobu 12 měsíců za cenu 37.300 Kč/ 1 měsíc. Součástí smlouvy je i dodávka 
dalších služeb: doprava, manipulace, montáž, demontáž, jejichž celková výše činí 431.915 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o veřejném pořádku, opatření 
k jeho zabezpečení a čistotě v obci a zabezpečení nočního klidu. 
 

Volby do zastupitelstva obce Kn žmost a volby do Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) 

proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018 v budově školy na náměstí. Případné II. kolo voleb se uskuteční ve 
dnech 12. a 13. října 2018. Zastupitelstvo obce Kněžmost stanovuje na volební období 2018 - 2022 počet 
členů zastupitelstva 15. 

 

Uzáv rka PODZIMNÍHO Zpravodaje obce Kn žmost je stanovena na čtvrtek 6. zá í 2018. Své 
příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz 

 

Dne 30. 9. 2018 proběhne slavnostní záv rečná jízda letošní první sezóny Podtroseckého rychlíku. Ve 

vlaku budou hrát trampské kapely. V Jičíně bude připraven zajímavý program. I cesta zpět v odpoledních 
hodinách bude doprovázena trampskou muzikou. O dalších podrobnostech vás budeme informovat na 
webových stránkách obce Kněžmost. 
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ŠKOLA 

Školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí 3. 9. 2018. Zahájení proběhne od 8 hodin s třídními 
učiteli v příslušných třídách. Školní družina a školní klub zahájí svoji činnost v úterý 4. 9. 2018. 
 

OSTATNÍ 

 

DOVOLENÁ OBVODNÍ LÉKA KY 

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

07. 9. - 21. 9. 2018. Zastupovat bude MUDr. Hakenová v Doubravě, sestra bude nadále k dispozici v 
ordinaci. 

 

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). 
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.). Pro bližší informace nás 
kontaktujte prostřednictvím e-mailu hrbohemia@kautex.textron.com nebo na tel. 727 967 802; 

727 967 666. 

 

Cashback v prodejnách COOP 

Ve všech našich prodejnách vám nabízíme při platbě kartou možnost využít službu CASH BACK. Jedná 
se o výběr hotovosti z vašeho účtu prostřednictvím pokladny. 
Díky službě cash back si můžete prostřednictvím pokladny vybrat od 100 Kč do 3 000 Kč za předpokladu, 
že jste realizovali nákup alespoň za 1 Kč a současně platíte kartou. Pokladní provede operaci, vydá vám 
požadovanou hotovost a účtenku, kde je uveden nákup dle položek. V závěru účtenky je zapsáno, kolik 
bylo prostřednictvím této služby vydáno. 
 

KVCK KN ŽMOST - pondělí 3. 9. knihovna zavřena. Od 4.9. standardní provoz. 

PROGRAM SENIOR KLUB PODZIM 2018 

Cvičení seniorů pravidelně každé pondělí od 10.9.2018  
Podzimní dílna středa 26. 9. 2018 

Plavání výlet seniorů zahájení středa 3. 10. 2018 a vždy další sudá středa 

Malý seniorský výlet středa 10. 10. 2018 

VU3V    Cestování - co jste možná nevěděli, zahájení 11.10.2018  
senior relax  středa 24. 10. 2018                 

adventní dílna  středa 28. 11. 2018 

setkání seniorů pátek 16. 11. 2018 

 

POZVÁNKY 

Spolek přátel kultury a obec Kněžmost vás zvou 3. 9. 2018 od 10.00 hodin do velké zasedací místnosti 
společnosti Agrovation na dětské představení "KOUZELNÝ MICHAL". Vstupné 100,- Kč. Vstupenky 

budou v prodeji na místě. 
 

Pop-rockový zpěvák a písničkář Jan Vytásek se svojí kapelou, Vás zvou na koncert BLACKBIRDS, který 
se uskuteční 6. 9. 2018 v 19.30 ve stodole penzionu U Cerhů, Na Rynku 7, Kněžmost. Vstup 150,- Kč. Na 

akci je nutno se rezervovat na www.janvytasek.com/vstupenky nebo na 605 185 950 (SMS). 

 

Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kn žmost, které se bude konat ve čtvrtek 6. 9. 2018 

od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Kněžmost.  

 

SDH Kněžmost Vás zve na HASIČSKÝ DEN, který proběhne v sobotu 8. 9. 2018 od 12 hodin. 
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Sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu 
 

Vážení občané, 
váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu, který se uskuteční: 
 

v sobotu 8. září 2018 
dle tohoto časového rozpisu 

 

09:00 – 09:10 Úhelnice náves 

09:15 – 09:25 Násedlnice náves  

09:30 – 09:40 Koprník  autobusová zastávka 

09:50 – 10:00 Býčina  náves 

10:05 – 10:15 Kněžmost ul. Nádražní – před hasičskou zbrojnicí 
10:20 – 10:30 Kněžmost ul. Sokolská (u koupaliště) 

10:35 – 10:45 Kněžmost ul. Příčná u garáží (kotelna bytového družstva) 
10:50 – 11:00 Žantov  náves 

11:05 – 11:15 Lítkovice náves 

11:20 – 11:30 Chlumín náves 

12:55 – 13:00 Soleček  autobusová zastávka 

13:05 – 13:15 Solec  náves 

13:20 – 13:30 Malobratřice náves 

13:40 – 13:45 Čížovka  autobusová čekárna 

13:50 – 14:00 Drhleny  náves 

14:05 – 14:15 Suhrovice u výrobny těstovin 

14:55 – 15:05 Srbsko  náves 

 

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového 
rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovaným pracovníkem 

komunálních služeb. 
 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: 
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů 

 Oleje a tuky 

 Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
 Barvy, lepidla a pryskyřice, Rozpouštědla 

 Kyseliny, Zásady (hydroxid) 
 Nepoužitá léčiva (léky) 
 Pesticidy (hnojiva) 

 Akumulátory, baterie, články a zářivky 

 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti. 

 

Nebude přijímáno následující: 
 Elektro 

 Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
 Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 

 

Způsob přebírání odpadů:  
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem. 
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. 
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před 

příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen. 
 
Další informace poskytne Obecní úřad Kněžmost nebo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na tel.č.483 312 403. 



Peter Wilson 

 

ARRIVA  

STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.  
Pod Háje    
267 01  Králův Dvůr  
 

+420 311 653 711 

info.strednicechy@arriva.cz  

www.arriva-strednicechy.cz 

www.facebook.com/arrivasc 

 

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | Pod Háje  ,   Králův Dvůr | IČ 25620886 | DIČ CZ  

Společ ost je zapsána v o hod í  rejstříku vede ý  Městský  soude  v Praze, oddíl C, vložka  

 


