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ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Rada obce Kněžmost schválila s účinností od 1. 1. 2019 zvýšit věkovou hranici jubilantů, kterým je 

předáváno osobní blahopřání, na 70 let a dále schvaluje poskytování daru jubilantům v hodnotě 500 Kč, a 

to ve formě dárkového balíčku nebo dárkového poukazu. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí se spolufinancováním akce „Rekonstrukce kabin TJ Sokol 

Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch“ tak, jak je uvedeno v žádosti Tělocvičné 

jednoty Sokol Kněžmost o investiční dotaci v rámci programu MŠMT ČR s tím, že obec poskytne finanční 

podporu Tělocvičné jednotě Sokol Kněžmost z rozpočtu obce Kněžmost pro rok 2019. 

 

Rada obce Kněžmost bere na vědomí informaci o podání cenové nabídky na:  

 

vypracování projektové dokumentace na akci „Úpravy stávající školní kuchyně v objektu mateřské 

školy v Kněžmostě, Sokolská ul. 219, Kněžmost“ a souhlasí s vydáním objednávky předkladateli 

nabídky, společnosti MULTI CZ s.r.o., Pardubice, za cenu 18 000,- Kč + 21% DPH; 

 

realizaci stavebních prací na akci „Oprava chodníků, Růžová ulice, Kněžmost“ a souhlasí s vydáním 

objednávky předkladateli nabídky, firmě Jan Jireš - Zámkové dlažby, ploty, Bakov nad Jizerou, za 

nabídkovou cenu 18 273,- Kč. 

 

Uzávěrka jarního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 7. března 2019. Své příspěvky 

zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz 

 

Konzultační dny s architektem v prvním pololetí roku 2019: 16. ledna, 13. února, 20. března, 17. dubna, 

15. května, 19. června 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. 

 

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2019: 28. 3., 14. 5., 27. 6., 10. 9., 14. 11., 12. 12. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasilo s poskytnutím dotace ve výši 270.000 Kč z rozpočtu obce 

Kněžmost na rok 2018 Římskokatolické farnosti Kněžmost, za účelem částečné úhrady nákladů 

spojených s rekonstrukcí průčelí kostela sv. Františka Serafínského, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí (poskytovatel) a Římskokatolickou farností 

Kněžmost (příjemce), jak je shora uvedeno. 

 

Obec Kněžmost vyhlásila dne 5. 2. 2019 veřejnou výzvu č. 1/2019 na obsazení pracovního místa - 

referent územního plánování a stavebního řádu. 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Platové zařazení: 9. plat. 

třída – dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a dle 

NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Charakteristika 

vykonávané práce: referent územního plánování a stavebního řádu, zařazený do Obecního úřadu 

Kněžmost. Předpokládaný termín nástupu: 1. 4. 2019 nebo dohodou. Doba trvání pracovního 

poměru: doba neurčitá. Bližší informace ke stažení na webových stránkách obce Kněžmost. 
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ŠKOLA 

 

Základní škola Kněžmost přijme od září 2019 učitele/učitelku 1. stupně a školníka. Bližší informace na 

stránkách školy a obce. 

 

OSTATNÍ 

 

Ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele jsou od 1. 1. 2019 stanoveny takto: 

 

Ceny v Kč/m3   bez DPH vč. 15% DPH 

Voda pitná   46,61  53,60 

Voda odkanalizovaná  38,78  44,60 

Celkem   85,39  98,20 

 

Ruší se týdenní a kombinovaný svoz komunálního odpadu 

 

Vážení spoluobčané, v měsíci březnu dostanete k nádobě na komunální odpad zdarma nádobu žlutou na 

PLAST a nádobu modrou na PAPÍR. Zároveň obdržíte do poštovních schránek kalendář, na kterém budou 

uvedeny termíny svozů. Do nádoby žluté patří všechny plasty z domácnosti včetně PET lahví a POZOR 

patří tam i TETRAPACK, což jsou krabice od džusů a mléka. Veřejné nádoby na odpad zůstanou pouze 

na sklo, textil a elektroodpad. U bytových domů bude jedna velká nádoba na plast a jedna velká nádoba na 

papír. Komu nestačí vývoz 1x14 dní v topné sezóně, je možné si přikoupit menší nádobu pouze na zimní 

měsíce. Vše jde řešit po domluvě. Více informací na www.knezmost.cz 

 

KVCK KNĚŽMOST Vás zve do zasedací místnosti AgroVation na: 

 

 komentované promítání fotografií a videí Karla Hubače „Český ráj v českých filmech a pohádkách“, 

dne 5. 3. 2019 od 17:30 hodin, vstup zdarma 

 

 loutkovou pohádku „Trampoty štěňátka Gordona“ dne 17. 3. 2019 od 15:00 do 15:45 hodin, 

vstupenky v předprodeji v obecní knihovně Kněžmost - tel: 326 784 244, určeno dětem od 3 do 7 let, 

délka 42 minut 

 

 cestovatelskou diashow Pavly Bičíkové „Batohem napříč Marokem“ dne 26. 3. 2019 od 17:30 hodin, 

vstupné: senior klub 40,- ostatní 60,- Kč 

 

 představení knihy „Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Toušovy“ dne 4. 4. 2019 od 17:00 hodin, 

jedinečné vzpomínky tří generací jedné rodiny, vstup zdarma 

 

 hudební pořad pro nejmenší „O ptačím sněmu“ dne 7. 4. 2019 od 15:00 hodin, hudební pohádkové 

představení Dagmar Čemusové, vstupenky v předprodeji v obecní knihovně Kněžmost - tel: 326 

784 244 

 

POZVÁNKY 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Kněžmost Vás zve na 12. Školní ples. V sobotu 2. 3. 2019 od 19 hodin. Zahraje 

skupina Continental Band. Vstupné 150 Kč. Rezervace na tel. č. 607 117 627 (od 8 do 18 hodin). Bohatá 

tombola, taneční vystoupení. 

Spolek pro záchranu kostela sv. Františka serafínského Kněžmost a Divadélko Človíček Vás zve na                

3. kněžmostský masopust. Průvod masek vyrazí v neděli 3. 3. 2019 ve 13.13 hodin z náměstí a svůj rej 

zakončí zakopáním basy v hostinci U Cerhů. 
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