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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 19. 10. 2022 
Č.j.: OuKn 2006/2022 

Přítomni : Ladislav Bartoň, Hana Bejrová, Ing. Karel Hlávka, Libor Kastner, Mgr. Bc. Ladislav Kilián, 

Miloslav Kobrle, Petr Košek, Mgr. Jiří Lehečka, Ing. Libor Nikodem, PhDr. Jaroslav Palaczuk, 

Ing. Adam Pospíšil, Ing. Miroslav Štěpánek, Tomáš Zima - zastupitelé; Ing. Radka Maděrová, 

tajemnice 

Omluveni: Jan Hofmann, Zbyšek Orzech 

Čas jednání: 17:00 – 17:35 hod.  

 

Usnesení č. 49/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje v souladu s § 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele 

zápisu z ustavujícího (5.) zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 pana Petra Koška 

a pana Miloslava Kobrleho, zapisovatelku paní Petru Mužíčkovou.    

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 50/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program ustavujícího (5.) zasedání v roce 

2022: 

1. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady obce 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba členů rady obce 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

d) volba předsedy kontrolního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

4. Diskuze zastupitelů 

5. Diskuze občanů 

6. Závěr 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 51/2022-5/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje zvolení jednoho místostarosty obce. 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   

 

Usnesení č. 52/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn, funkce místostarosty bude 

vykonávat neuvolněný člen zastupitelstva obce. 

Počtem hlasů: pro 9 proti 4 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   

 

Usnesení č. 53/2022-5/ZO:  

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje veřejné hlasování volby starosty, místostarosty a členů 

rady obce.  

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato   
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Usnesení č. 54/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí starostu Ing. Karla Hlávku,  nar. xxx, trvale bytem xxx, 

Kněžmost. 

Počtem hlasů: pro 9  proti 4 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 55/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí místostarostu Mgr. Bc. Ladislava Kiliána, nar. xxx, trvale 

bytem Koprník xxx. 

Počtem hlasů: pro 8  proti 5 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 

      

Usnesení č. 56/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí do funkce neuvolněného člena rady obce paní Hanu 

Bejrovou, nar. xxx, trvale bytem Koprník xxx. 

Počtem hlasů: pro 8  proti 5 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 57/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí do funkce neuvolněného člena rady obce PhDr. Jaroslava 

Palaczuka, nar. xxx, trvale bytem Chlumín xxx. 

Počtem hlasů: pro 8 proti 5 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 58/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí do funkce neuvolněného člena rady obce pana Miloslava 

Kobrleho, nar. xxx, trvale bytem xxx, Kněžmost. 

Počtem hlasů: pro 8  proti 5 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 59/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Každý z těchto výborů 

bude tříčlenný.  

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 60/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí předsedu finančního výboru pana Miloslava Kobrleho, nar. 

xxx, bytem xxx, Kněžmost.  

Počtem hlasů: pro 8  proti 5 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 61/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí člena finančního výboru  pana Zbyška Orzecha, nar. xxx, 

bytem xxx, Kněžmost. 

Počtem hlasů: pro 13 proti 0 zdržel se 0    ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 62/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí člena finančního výboru  PhDr. Jaroslava Palaczuka, nar. 

xxx, bytem Chlumín xxx. 

Počtem hlasů: pro 9  proti 4 zdržel se 0   ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 63/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí předsedu kontrolního výboru  pana Ladislava Bartoně, nar. 

xxx, bytem Suhrovice xx. 

Počtem hlasů: pro 9  proti 4 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 64/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí člena kontrolního výboru pana Tomáše Zimu, nar. xxx, 

bytem xxx, Kněžmost. 

Počtem hlasů: pro 12  proti 0 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 65/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost volí člena kontrolního výboru pana Libora Kastnera, nar. xxx, 

bytem xxx, Kněžmost. 

Počtem hlasů: pro 8  proti 4 zdržel se 1     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 66/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena  zastupitelstva obce, včetně neuvolněného 

místostarosty, odměnu ve výši 95 % horní hranice odměny stanovené nařízením vlády 

č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. Odměna 

bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení (tj. 

od 19. 10. 2022) a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 

zúčastnil. Odměna neuvolněnému místostarostovi bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

místostarosty.  

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 67/2022-5/ZO: 

     Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích, a v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 

nařízení vlády č. 202/2018 Sb., stanoví při souběhu dvou či více funkcí z dále uvedeného výčtu: 

neuvolněný člen rady obce, předseda/člen některého z výborů, předseda/člen některé z komisí 

rady; odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva jako součet maximálně tří odměn 

stanovených pro jednotlivé neuvolněným zastupitelem vykonávané funkce, přičemž celková 

výše takto stanovené odměny při souběhu funkcí bude činit 95 % horní hranice odměny 

stanovené výše uvedeným nařízením vlády. Odměna při souběhu funkcí bude za výkon těchto 

funkcí neuvolněného člena zastupitelstva poskytována ode dne přijetí usnesení o zvolení 

do funkce, a to i v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát. V případě personální 

změny v obsazení jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude odměna náležet 

rovněž ode dne zvolení do této funkce.  

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 68/2022-5/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost stanovuje zastupiteli Janu Hofmannovi na základě jeho písemně 

projevené vůle za výkon funkce neuvolněného zastupitele obce Kněžmost měsíční odměnu 

ve výši 0 Kč, a to s účinností od 19. 10. 2022. 

Počtem hlasů: pro 13  proti 0 zdržel se 0     ►  usnesení bylo přijato 

 

 

             ………….…………..……….. 

                       Ing. Karel Hlávka v. r.  
                            starosta obce 

Ověřovatelé zápisu: 

 .....................................................                                               ..................................................... 

              Miloslav Kobrle v. r.                                                                       Petr Košek v. r. 
                     zastupitel                                                                                                                 zastupitel  

 

Zápis vyhotoven dne: 21. 10. 2022                                                                                                 Zapsala: Petra Mužíčková 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 21. 10. 2022                                                                                Sejmuto dne 7. 11. 2022   

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.knezmost.cz. 
Zveřejnila: Petra Mužíčková 

http://www.knezmost.cz/

