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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
závěrečný účet za rok 2011 dle přílohy č.1 a výsledek hospodaření běžného
účetního období
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o místních poplatcích
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt s názvem: Kněževes –
splašková kanalizace I. etapa
dodavatele rekonstrukce střech v areálu Benzinol“ – pro firmu RASTA CZ,
S.R.O.
odpisový plán majetku Městyse Kněževes. Odpisy 1krát ročně
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene p.č.1297/6 –
nové kabelové vedení NN v ul. U Haldy
záměr o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č.1369/59, v areálu Benzinol
u čp.401 na základě žádosti p. Salamánka
nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR odkoupení pozemků městyse v celkové
výměře 6339 m2 pro výstavbu silnice R6 dle Územního rozhodnutí na stavbu,
za nabídnutou cenu 100,-Kč za m2 a pověřují starostku v jednáních o prodeji
dotčených pozemků
„Řád veřejného pohřebiště Městyse Kněževes“
vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa
ceník provozovatele veřejného pohřebiště v Kněževsi „O nájmu hrobových
míst a služeb s nájmem spojené“
dodavatelskou firmu na stavbu „ Kněževes – ČOV a splašková kanalizace 1
etapa.“ hodnotící komisí doporučenou firmu „Energie stavební a báňská a.s.
Kladno“, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a to 21 781 825,39 bez
DPH. Na doporučení hodnotící komise zastupitelstvo městyse 10 hlasy
schvaluje podepsat smlouvu s firmou Energie – stavební a báňská a.s. Kladno
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení firmu „Outulný
a.s. Náměšť nad Oslavou.“ Pro posouzení mimořádně nízké ceně firma na
žádost hodnotící komise nedoložila podložení kalkulací nákladových položek
tak, aby se daly tyto položky vyhodnotit. Dále uchazeč nepředložil požadované
potvrzení od dodavatelů, že jsou schopni v uchazečem nabízené ceně
v požadované kvalitě dodat
smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ sml.č. IP-12-6003669/1 na
parc.č.254/1- přípojka NN do 50 m
protokol o předání a převzetí Poldru PEO 07 od
Ministerstva
zemědělství,Pozemkového úřadupronájem pozemku p.č. 1369/59 a 1369/27
areál Benzinol panu Salamánkovi. o výměře 160 m2, 3,-Kč za m2 za rok
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Ukončení projektu „Úpravy veřejných prostranství
(návesní rybník, komunikace, zeleň)“
Celková hodnota projektu činí 12.736.156 Kč. Z fondu rozvoje obcí
a měst Středočeského kraje je tento projekt financován částkou
9.151.129 Kč a z rozpočtu městyse jsme zaplatili 3.585.027 Kč.
Rekonstrukce návesního rybníka v ul. Libušina – 4.791.850 Kč
Nové hráze rybníka, odbahnění, úprava a ozelenění terénu, zpevněná
štěrková cesta v hodnotě 133550 Kč.
Oprava chodníků a dvora základní školy – 1.933.526 Kč
Bylo položeno 994 m2 zámkové dlažby, ve dvoře byly provedeny nové rozvody dešťové
kanalizace.
Oprava chodníku v ul. Pražská – 1.190.969 Kč
Bylo položeno 651 m2 zámkové dlažby, včetně osazení getrů a svodů dešťové kanalizace od
domů.
Zeleň – 1.582.872 Kč
Podél chodníku ve Chmelařské ulici bylo
vysázeno 60 ks vzrostlých lip, podél
chodníku na Václavském náměstí 32 ks
vzrostlých hlohů.
Rekonstrukce silnice ve Chmelařské ulici – 2.458.737 Kč
Proveden nový živičný povrch, byl přeložen panelový chodník.
Inženýrské sítě – 644.650 Kč
V ulici Dr. F. Topky položena splašková kanalizace pro novou výstavbu rodinných domů.
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Společenská kronika
Významná jubilea oslavili a oslaví tito naši spoluobčané
v červenci
84 let Houžvička Zbyšek
90 let Svatek Jaroslav
80 let Česal Josef
82 let Kučera Milan
82 let Černý Josef
v srpnu
75 let Sloup Václav
v září
75 let
84 let
84 let
87 let
84 let

Vrábíková Miluše
Filipová Marie
Švecová Melanie
Brabcová Drahomíra
Kadlecová Jarmila

Dne 14. června oslavili manželé Vlasta a Michal Izajovi diamantovou svatbu.
Dne 23.6. oslavili manželé Josef a Marie Dlouhých zlatou svatbu.

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vítáme nové občánky
Fleková Barbora

Přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Sběrný dvůr
V poslední době zaznamenáváme neobvyklý způsob odkládání odpadu ve sběrném dvoře a to
házení do kontejnerů přes plot. Myslím, že otevření sběrného dvora třikrát v týdnu a odložení
všeho druhu odpadu je dostačující a zdarma. Asi už se zapomnělo na dobu, kdy se objemný a
nebezpečný odpad svážel dvakrát ročně.

Tříděný odpad
Ve sběrném dvoře jsme začali třídit další komoditu - dřevní hmotu. Jedná se o lakované i
jinak ošetřené lepené desky, nábytek, dřevotřísku, rámy od oken, nábytek bez polstrování.
Toto dřevo se dříve vozilo na skládku Vrbička za cca 3000Kč za tunu s dopravou. Nyní se
odváží do svozové firmy BECKER Kralovice, kde se dále dotřiďuje, nadrtí a odváží na
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Moravu jako surovina pro výrobu lepených desek. My za tento odpad zaplatíme 250Kč/t.
Ušetříme tak nám všem finanční prostředky. V loňském roce bylo ze sběrného dvora
odvezeno 47,86 tun objemného odpadu na skládku Vrbička.

Zajímavost – Češi odevzdali k recyklaci již 2 000 000 lednic o celkové váze
92 tisíc tun
Dva miliony ledniček již odevzdaly české domácnosti k recyklaci kolektivnímu systému
ELEKTROWIN. Svého vysloužilého chladicího pomocníka se tak za posledních sedm let
„zbavila“ každá druhá česká domácnost. Díky jejich recyklaci se ušetřilo 46 tisíc tun železa
potřebného k výrobě 5 400 vozů Škoda Octavia, a energie, která by vystačila Kladnu na celý
rok.

Odměna za třídění odpadu EKO-KOM, a.s.
Za loňský rok jsme za 37,156 tuny tříděné komodity (papír, plasty, sklo, tetrapak) dostali do
obecní pokladny 104.670,50Kč. Množství 37,156 tuny vytříděného odpadu představuje
úsporu emisí CO2 ekv. 46,326 tun a 1.181.046 MJ úspory energie. Čím více vytřídíme, tím
více peněz dostaneme a ovlivníme výši poplatku. V letošním roce jsme zatím vytřídili odpad
za 18.669,-Kč.

Koše na psí exkrementy
Na časté stížnosti a upozorňování občanů na stále zvětšující se
množství psích exkrementů jsme zakoupili 3ks odpadkových
košů se sáčky v hodnotě 13.726,-Kč a umístili v různých částech
parku v centru obce. Jak je vidět, majitelé psích miláčků ani toto
vylepšení nerespektují a hromádky spíše hromady se dále
nabízejí k našlápnutí. Sáčky v košíkách vydržely pouze přes
víkend, asi posloužili jako sáček na svačinu.

Naučná stezka - Deset zastavení s chmelem a pivem
V neděli 12. srpna byla na Přílepském sympoziu představena unikátní naučná stezka „Deset
zastavení s chmelem a pivem“. Deset velkých diorám s vyřezávanými figurkami atraktivní
formou přibližuje pěstování chmele i výrobu piva – rok ve chmelnici, česání chmele na tyčové
chmelnici, dočesná, sušárna chmele, sladovna, bednáři, ledaři, pivovar, pivovarské produkty a
hospoda. Putovní naučná stezka vznikla v rámci realizace projetu spolupráce Rakovnicko
o.p.s. a Posázaví o.p.s. „Pivo, chmel, slad – to mám rád.“
Autory jsou přílepský řezbář Libor Daenemark a mutějovický keramik Jiří Duchek.
Občanské sdružení Kněževes 21. století se svou tradiční Kněževeskou chmelovou šiškou je
součástí tohoto projektu.
Naučnou stezku „Deset zastavení s chmelem a pivem“ budete moci vidět 25. srpna v parku u
kostela v Kněževsi právě na XIV. ročníku Kněževeské chmelové šišky.
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Kněževeská chmelová šiška – XIV. ročník
Už po čtrnácté v sobotu 25. srpna od 14.00 hodin se koná Kněževeská
chmelová šiška v parku u kostela. I letos se můžou děti těšit na skvělé
soutěžní odpoledne plné her a soutěží (přetahovaná, česání chmele pro
všechny, skákání v pytlích, obruče HOLA – HOLA, hod šiškou do
nůše, pojídání špaget, překážková dráha, jízda na tříkolce, podlézaná,
malování. Večer dospělým zpříjemní kapela Šlapeton.

Zastavení Krušovického pivovaru v parku
V sobotu 8. září ve 14,30hodin se už poněkolikáté zastaví u nás v parku Krušovický pivovar
s ochutnávkou piva.

Humanitární sbírka
Ve dnech 12. až 14. září můžete do vestibulu úřadu městyse nosit věci pro humanitární sbírku
pro Diakonii Broumov. Sváží se letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, nepoškozené domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, nepoškozená obuv. Věci prosím zabalte do
krabic nebo igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem. Než dojde k odvozu sbírky do
Broumova, budeme postupně věci uklízet, abychom zabránili určité skupině lidí věci odnášet
a rozbalovat balíky.
Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Malafová Z.
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