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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

 

 

Souhrn usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 23. 11. 2022 
 

Č.j.: OuKn 2256/2022 

Přítomni: Ladislav Bartoň; Hana Bejrová; Ing. Karel Hlávka; Jan Hofmann; Libor Kastner; Mgr. Bc. 

Ladislav Kilián; Miloslav Kobrle; Petr Košek; Mgr. Jiří Lehečka; Ing. Libor Nikodem; PhDr. 

Jaroslav Palaczuk; Zbyšek Orzech; Ing. Adam Pospíšil; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima 

– zastupitelé; Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Čas zasedání: 18:30- 20:10 hod.  

 

Usnesení č. 69/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 70/2022-6/ZO: 

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

zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 paní Hanu Bejrovou a pana 

Tomáše Zimu, zapisovatelku Ing. Radku Maděrovou.    

 

počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 71/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 6. zasedání v roce 2022: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2022 a 9/2022 

5. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

7. Dispozice s účty 

8. Smlouva o budoucí kupní smlouvě v k.ú. Suhrovice 

9. Pořízení nového traktoru pro obec Kněžmost 

10. Odměny redakční komise Rady obce Kněžmost 

11. DPK Kněžmost – situace, budoucnost 

12. OV – činnost, zřízení OV pro volební období 2022-2026 

13. Zmírnění dopadů inflace na finanční prostředky obce 

14. Zřízení workoutového hřiště v Kněžmostě 

15. Projekt „Školní hřiště“ 

16. Zřízení přechodového místa u sběrného místa a autobusové čekárny Soleček 

17. Diskuze zastupitelů 

18. Diskuze občanů 

19.  Závěr 

   

počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 72/2022-4/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022. 

Zodpovídá: D. Pěničková                                    

počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení č. 73/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kněžmost 

na období 2023–2025 tak, jak je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.  

Zodpovídá: Ing. Hlávka, D. Pěničková 

                                   počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 74/2022-6/ZO: 

1. Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující osoby, které jsou oprávněny disponovat 

peněžními prostředky na účtech obce Kněžmost a které se budou dle potřeby vhodně 

kombinovat (vždy 2 podpisy různých osob současně) při provádění platebních operací 

s platností ode dne schválení takto: 

a) účet u ČS, a.s., číslo účtu : 0482111319/0800           Pracovní název:   BĚŽNÝ  ÚČET 

 Hlávka Karel, Ing., nar. xxx, starosta obce, trvale bytem xxx 

Kilián Ladislav, Mgr. Bc., nar. xxx, místostarosta obce, trvale bytem xxx 

Kobrlová Lucie, nar. xxx, referent, trvale bytem xxx 

Pěničková Dagmar, nar. xxx, referentka – účetní, trvale bytem xxx 

 Maděrová Radka, Ing., nar. xxx, tajemnice, trvale bytem xxx 

b) účet u ČS, a.s., číslo účtu :  35-0482111319/0800    Pracovní název :   DPS 

 Hlávka Karel, Ing., nar. xxx, starosta obce, trvale bytem xxx 

Kilián Ladislav, Mgr. Bc., nar. xxx, místostarosta obce, trvale bytem xxx 

Pěničková Dagmar, nar. xxx, referentka – účetní, trvale bytem xxx 

c) účet u ČS, a.s., číslo účtu : 0483284369/0800           Pracovní název:  REKREACE, SLUŽBY 

 Hlávka Karel, Ing., nar. xxx, starosta obce, trvale bytem xxx 

Kilián Ladislav, Mgr. Bc., nar. xxx, místostarosta obce, trvale bytem xxx 

Kobrlová Lucie, nar. xxx, referent, trvale bytem xxx 

Pěničková Dagmar, nar. xxx, referentka – účetní, trvale bytem xxx 

 Maděrová Radka, Ing., nar. xxx, tajemnice, trvale bytem xxx 

 

2. Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující osoby, které jsou oprávněny disponovat 

peněžními prostředky na účtech obce Kněžmost – každá osoba samostatně, při provádění 

platebních operací s platností ode dne schválení takto: 

Účet u ČNB, číslo účtu : 94-5211181/0710       Pracovní název:   DOTACE, VOLBY 

Hlávka Karel, Ing., nar. xxx, starosta obce, trvale bytem xxx 

Kilián Ladislav, Mgr. Bc., nar. xxx, místostarosta obce, trvale bytem xxx 

Pěničková Dagmar, nar. xxx, referentka OÚ – účetní, trvale bytem xxx 

Zodpovídá: D. Pěničková 

                                   počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 75/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

mezi MUDr. OŠ (budoucí prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx, paní LT (budoucí 

prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx, Ing. MJ (budoucí prodávající), nar. xxx, trvale bytem 

xxx, a paní JJ (budoucí prodávající), nar. xxx, trvale bytem xxx a obcí Kněžmost (budoucí 

kupující), předmětem které je budoucí uzavření kupní smlouvy na úplatný převod (nákup) 

části pozemku č. st. 23 o výměře 7 m² a části pozemku č. 480 o výměře 9 m², oba v k.ú. 

Suhrovice. Předmětné části jmenovaných pozemků jsou aktuálně součástí místní komunikace 
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v místní části Suhrovice – lokalita Paseky, a ukládá starostovi smlouvu, jak je výše uvedeno, 

podepsat. 

Zodpovídá: P. Mužíčková 

Termín do: 10. 12. 2022 

                                             počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 76/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje cenovou nabídku čj. OuKn 2240/22 ze dne 21. 11. 2022 

a souhlasí s nákupem traktoru Zetor Proxima 100 CL s čelním nakladačem TL 240 

od společnosti N&N Košátky s.r.o., IČO 276 36 844, Kropáčova Vrutice 111, 294 79, 

za nabídkovou cenu v celkové výši 1770351 Kč (vč. DPH) a ukládá starostovi vystavit 

objednávku, jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

Termín do: 31. 12.2022 

                                             počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 77/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměny 

členů komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce takto: 

- za výkon funkce předsedy redakční rady měsíční odměnu ve výši 770 Kč, 

- členu redakční rady měsíční odměnu ve výši 550 Kč, 

Výše uvedené odměny náleží za každý i započatý měsíc výkonu funkce vyjma měsíce listopadu, 

kdy za výkon funkce náleží předsedovi redakční komise odměna ve výši 1.100 Kč a členu 

komise ve výši 790 Kč. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

                                             počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 78/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměny 

předsedovi a členu výboru zastupitelstva obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce takto: 

- za výkon funkce předsedy osadního výboru měsíční odměnu ve výši 860 Kč. Výše uvedená 

odměna náleží ode dne jeho zvolení za každý i započatý měsíc výkonu funkce, vyjma měsíce 

listopadu, kdy předsedovi OV náleží odměna ve výši 1.230 Kč. 

Členu osadního výboru může být za jeho práci v osadním výboru poskytnuta pololetní odměna, 

a to na návrh předsedy osadního výboru až do výše 2.200 Kč (tj. max. 4.400 Kč ročně), přičemž 

odměna může být poskytnuta i za každé započaté pololetí.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

                                               počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 79/2022-6/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost zřizuje následující osadní výbory pro místní části, dále určuje 

členy jednotlivých osadních výborů a volí předsedy osadních výborů takto: 

Osadní výbor pro místní část Býčina: 

Martin Píč – předseda, Jaroslav Černý – člen, Jaroslav Abraham – člen 

Osadní výbor pro místní část Drhleny, Čížovka, Suhrovice: 

Ladislav Bartoň – předseda, Petr Halbich – člen, Štěpán Bystřinec - člen, Miloslav Zajíc – člen, 

Silvie Szikorová – členka 

Osadní výbor pro místní část Chlumín, Lítkovice: 

PhDr. Jaroslav Palaczuk – předseda, Martin Hašek – člen, Jitka Svobodová – členka 

Osadní výbor pro místní část Koprník: 

Mgr. Bc Ladislav Kilián – předseda, Stanislav Bejr - člen, Hana Bejrová – členka 

Osadní výbor pro místní část Násedlnice: 

Zdeněk Helikar – předseda, Jan Johan – člen, Alena Pažoutová – členka 

Osadní výbor pro místní část Solec, Soleček, Malobratřice: 

Jitka Bartošová – předsedkyně, Jana Koprnická – členka, Štěpán Lacina – člen 
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Osadní výbor pro místní část Srbsko: 

Ing. Pavel Vacek – předseda, Tomáš Kestner – člen, Petr Zeman - člen 

Osadní výbor pro místní část Žantov: 

Vladimír Beran – předseda, Josef Josif - člen, Jiří Svoboda - člen. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

                                           počtem hlasů pro 15 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ………….…………..……….. 

                      Ing. Karel Hlávka v. r.   

                          starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

             Hana Bejrová v. r.                                                                         Tomáš Zima v. r. 

                zastupitel                                                                                          zastupitel 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30. 11. 2022 

Zapsala: Ing. Radka Maděrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 30. 11. 2022                                                                   Sejmuto dne 16. 12. 2022 

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


