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ZPRÁVY Z RADNICE 

 
Na základě výběrového řízení, které proběhlo v minulých dnech, byl vybrán zhotovitel – dodavatel 

stavebních prací záměru „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kněžmost“, konkrétně vybraných 

úseků ulice Západní a Lomená. Vlastní realizace proběhne do konce letošního roku. 

 

Uzávěrka jarního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 5. března 2020. Své příspěvky 

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

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Kněžmost pro rok 2020 jsou stanoveny takto: 

13.02.2020, 23.04.2020, 18.06.2020, 03.09.2020, 22.10.2020, 17.12.2020 v zasedací místnosti obce 

Kněžmost, Na Rynku č.p. 218  v 1. patře, nad knihovnou od 17.00 hodin. 

 

POPLATEK ZA ODPADY 

Připomínáme občanům, že do konce března se hradí poplatky za odpady a psy na rok 2020. Ceny jsou 

stejné jako loňský rok. Poplatek je splatný pouze v jedné celkové splátce do 31. 3. 2020. Poplatek ze psů 

bude vybírán ve stejných dnech, a to v přízemí budovy radnice pracovníkem obecního úřadu v pondělí a ve 

středu 8.00 –  11.30 hod. a  13.00 – 17.00 hod. Roční sazba poplatku na rok 2020 je stanovena takto: 

 
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO MÍSTA 

Oznamujeme občanům od 1. února 2020 změnu provozních hodin Sběrného místa v Kněžmostě. 

Pondělí:   -  13.00 - 16.00 

Středa:  - 14.00 - 17.00 

Sobota:  8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 

Nádoba Četnost svozu 
Sazba poplatku 

(při vlastnictví sběrné nádoby) 
Sazba poplatku 

(při pronájmu sběrné nádoby) 

Pytel 60l 15 ks   500,00 Kč   

Pytel 110l 8 ks   500,00 Kč   

80l 1 x za 14 dnů 1 060,00 Kč 1 200,00 Kč 

110/120l 1 x za 14 dnů 1 590,00 Kč 1 730,00 Kč 

240l 1 x za 14 dnů 3 290,00 Kč 3 540,00 Kč 

660l 1x za 14 dnů 8 510,00 Kč 9 390,00 Kč 

1100l 1 x za 14 dnů 13 570,00 Kč 15 090,00 Kč 
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MÍSTNÍ POPLATKY 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15.10.2019 novelu zákona č. 565/1990 

Sb.,  o místních poplatcích. Novela především ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a 

místní poplatek z ubytovací kapacity. Namísto těchto místních poplatků nově zavádí místní poplatek z 

pobytu.  

Dále sjednocuje u místních poplatků (např. za psa) přístup k občanům České republiky a cizincům, kteří 

jsou hlášeni k pobytu na jejím území, v důsledku čehož se mění okruh osob, které poplatkům podléhají. 

Současně mění u některých poplatků podmínky osvobození (např. u místního poplatku za psa). 

Upravují se i obsahové náležitosti obecně závazných vyhlášek.  Z tohoto důvodu obec Kněžmost schválila 

nové vyhlášky o místním poplatku z pobytu, za psa a za užívání veřejného prostranství s jejichž obsahem 

se seznámíte na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě. Místní poplatek ze vstupného byl zrušen. 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO 

Na základě schválení představenstva VaK MB a. s. jsou s účinností od 1. 1. 2020 stanoveny ceny vodného 

a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto: 

 

ceny v Kč/m3 bez DPH 
vč. 15% DPH 

od 1. 1. 2020 

vč. 10 % DPH 

od 1. 5. 2020 

voda pitná 48,72 56,03 53,59 

voda odkanalizovaná 40,01 46,01 44,01 

celkem 88,73 102,04 97,60 

 

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České 

republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze 

ekonomicky oprávněné náklady. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2020, bude množství odebrané vody u 

odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu. 

S platností od 1. 5. 2020 dochází k úpravě sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. K tomuto datu 

bude množství odebrané vody určeno buď odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k 

uvedenému datu. 

 

POZVÁNKY KVCK Kněžmost 
MADEIRA - ostrov věčného jara 

Cestopisná přednáška Lenky a Václava Špillarových 3. března 2020 od 17.00 hodin v knihovně Na 

Rynku 218, Kněžmost. Vstupné 50,00 Kč, předprodej v knihovně. 

 

OSTATNÍ 
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, elektronik 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. 

 

Od 1.3.2020 bude v budově DPS v Kněžmostě nově provozovat služby paní Dana Jirsáková za účelem 

poskytování konzultací, přednášek a služeb profesního a osobního rozvoje, design interiérů, exteriérů a 

poradenské činnosti. 
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