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ZPRÁVY Z RADNICE 

Rada obce Kněžmost schválila „Provozní řád pro sběrné místo odpadu obce Kněžmost“. Od 1. 5. 2019 

nastala změna provozní doby, kdy ve čtvrtek bude již sběrné místo zavřeno, ostatní dny zůstávají jako 

doposud a nově se také bude vybírat poplatek za objemný odpad - nábytek, matrace 50,- Kč za ks. 

 

Uzávěrka letního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 6. června 2019. Své příspěvky 

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

redakce.zpravodaj@knezmost.cz 

 

Ceník poskytovaných služeb technické čety obce Kněžmost, který odsouhlasila Rada obce Kněžmost 

s platností od 1. května 2019. 

Služba Cena v Kč bez DPH 

MULČOVAČ ZA TRAKTOR S OBSLUHOU  940,- / 1 hod. 

VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK      200,- / 1 den  

VALNÍK ZA TRAKTOR     150,- / 1 den 

VALNÍK ZA TRAKTOR S PŘISTAVENÍM  350,- / 1 den 

ŠTĚPKOVAČ       940,- / 1 hod.  

ZAPŮJČENÍ KONTEJNERU 2,5 m3, 5 m3, 10 m3  200,- / 1 den 

PRÁCE DĚLNÍKA      240,- / 1 hod. 

 

Rada obce Kněžmost schválila provedení opravy obkladu bazénového schodiště venkovního veřejného 

bazénu obce dle nabídky společnosti Spiders s. r. o., Liberec, za cenu ve výši 288.065 Kč, včetně 21% 

DPH. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA ROZHLEDNY ČÍŽOVKA 

ČERVEN – SRPEN: PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE 9:00-17:00 

 

Obec Kněžmost vyhlásila Veřejnou výzvu č. 2/2019 na obsazení pozice referent společné státní správy 

a samosprávy na výkon agendy: pokladna, podatelna, pohřebnictví, místní poplatky. Předpokládaný 

termín nástupu: 1. 7. 2019 nebo dohodou. Termín podání žádosti – do 22. 5. 2019. 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Platové zařazení: 8. 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. Doba trvání 

pracovního poměru: doba určitá - zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou. 
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1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:  

 v pátek dne 24. května 2019 od 14,00 do 22,00 hodin 

 v sobotu dne 25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:  

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Základní Škola, Na Rynku čp. 218, Kněžmost, pro voliče 

bydlící v Býčině, Drhlenách, Kněžmostě, Suhrovicích, Srbsku a Žantově 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Hasičská zbrojnice, Solec čp.1, pro voliče bydlící v 

Čížovkách, Malobratřicích, Solci a Solečku 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Budova obce, Lítkovice čp.29, pro voliče bydlící v Chlumíně 

a Lítkovicích 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Hasičská zbrojnice, Koprník bez čp., pro voliče bydlící v 

Koprníku, Násedlnici a Úhelnici. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schválilo uzavření dohody mezi obcí Kněžmost a obcí Branžež o vytvoření 

společného školského obvodu základní školy. 

 

Jízdní řády DP Kněžmost s.r.o., platné od 1. 6. 2019 do 14. 12. 2019 

Upozorňujeme na úpravy v jízdních řádech kvůli změnám v cyklobusových linkách. Aktuální řády a 

podmínky najdete v rubrice Dopravního podniku Kněžmost s.r.o. na webových stránkách obce Kněžmost. 

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  

Upozorňujeme občany, že ke dni 31. 3. 2019 uplynula splatnost poplatku za komunální odpad. Vyzýváme 

občany, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak učinili v co nejkratší době. V opačném případě se vystavují 

riziku, že jim nebude domovní odpad svozovou společností vyvezen! 

 

TJ SOKOL KNĚŽMOST 

IČO 62452142, Hradišťská 181, 294 02 Kněžmost 

hledá nájemce vybaveného vestibulu sokolovny s příslušenstvím. Prostory jsou vhodné k provozu 

občerstvení a zajištění placených služeb pro TJ Sokol Kněžmost. 

 Podrobnější informace poskytneme prostřednictvím e-mailu na adrese: 

sokolknezmost@seznam.cz, nebo lze dohodnout osobní schůzku. 

 Nabídky zasílejte prostřednictvím e-mailu do konce června 2019.  

 Vyhodnocení nabídek a výběr nájemce v červenci 2019. 

 

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, seřizovač, kontrolor kvality a operátor logistiky (VZV).  

Nabízíme také příležitost pro studenty a absolventy SŠ a VŠ (brigády při studiu, trainee program). Pro bližší 

informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu hrbohemia@kautex.textron.com nebo na tel. 727 967 

802; 727 967 666. 

 

KVCK KNĚŽMOST Vás zve do zasedací místnosti AgroVation na: 

 kávu a kus řeči s Milenou Steinmasslovou a jejími hosty v pátek 24.5.2019 od 18.00 hodin 

 listování s Jaroslavem Rudišem ve středu 12.6.2019 od 18.00 hodin 
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