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                                OBEC KNĚŽMOST 
                                     Na Rynku 51, 294 02  Kněžmost 

 

Souhrn usnesení  ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost  

konaného dne 15. 12. 2022 
Č.j.: OuKn 2436/2022 

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

Miloslav Kobrle; Petr Košek; Mgr. Jiří Lehečka; PhDr. Jaroslav Palaczuk; Zbyšek Orzech; 

Ing. Adam Pospíšil; Ing. Miroslav Štěpánek; Tomáš Zima – zastupitelé  

Omluveni:        Jan Hofmann; Ing. Libor Nikodem - zastupitelé;  Ing. Radka Maděrová – tajemnice 

Čas zahájení zasedání: 17:00 hod.  

 

 

Usnesení č. 80/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu 

programu zvlášť.   

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 81/2022-7/ZO: 

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

zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost v roce 2022 Mgr. Jiřího Lehečku a pana 

Zbyška Orzecha, zapisovatelku paní Petru Mužíčkovou.    

 

počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 82/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující program 7. zasedání v roce 2022: 

1.   Zahájení 

2.   Určení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 

3.   Schválení programu 

4.   Rozpočtové opatření č. 11/2022  

5.   Rozpočet obce Kněžmost na rok 2023 

6.   Delegace pravomoci radě obce 

7.   Zřízení úročeného účtu u ČS, a.s. 

8.   Dopravní podnik Kněžmost s. r. o. 

9.   Změna Územního plánu Kněžmost – pověřená osoba 

10. Odměny zastupitelů (od 1. 1. 2023) 

11. Pracovněprávní vztah členů zastupitelstva 

12. Volba osadního výboru Úhelnice pro volební období 2022–2026 

13. Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci kostela v Kněžmostě 

14. Kontrolní výbor – jednací řád 

15. Diskuze zastupitelů 

16. Diskuze občanů 

17. Závěr 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 83/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022. 

Zodpovídá: D. Pěničková  

počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 84/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje přebytkový rozpočet v odvětvovém (paragrafovém) 

členění obce Kněžmost na rok 2023 s příjmy 58 940 000 Kč, výdaji 55 840 000 Kč a přebytkem 

3 100 000 Kč. Součástí rozpočtu je i splátka úvěru z předchozích let ve výši 3 100 000 Kč, která 

je financována přebytkem 3 100 000 Kč. Schválený rozpočet je připojen jako příloha č. 1 

tohoto usnesení. 

Zodpovídá: D. Pěničková 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

           Usnesení č. 85/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce 

k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  

      a) mezi paragrafy do výše 500.000 Kč, včetně, v každém jednotlivém případě v jakékoli 

výši: 

a) na straně příjmů  

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady 

je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

Rada obce bude o provedeném rozpočtovém opatření informovat zastupitelstvo obce 

na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

a) Zastupitelstvo obce Kněžmost si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah 

stanovený radě obce.  

Zodpovídá: D. Pěničková 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 86/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí se založením spořícího úročeného účtu dle nabídky 

ČS, a.s., s počátečním vkladem cca 10 mil. Kč.  

Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 87/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s likvidací Dopravního podniku Kněžmost s.r.o. IČO 

251 36 046, se sídlem Na Rynku 51, Kněžmost, a ukládá RO provést úkony, které určuje 

příslušná legislativa. 

Zodpovídá: Ing. K. Hlávka 

  počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 88/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost určuje zastupitele Ing. Adama Pospíšila pro spolupráci 

s pořizovatelem pro Změnu č. 1 Územního plánu Kněžmost. Navazuje tak na usnesení č. 36, 37, 

42/2021-3/ZO a č. 64/2021-5/ZO z minulého volebního období. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. 89/2022-7/ZO: 

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

stanoví následující odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce za výkon funkce: 

- místostarosty odměnu ve výši 30.876 Kč,  

- člena zastupitelstva obce, který nevykonává žádné další funkce, odměnu ve výši 1.715 Kč, 

- člena rady obce odměnu ve výši 6.862 Kč, 

- předsedu výboru zastupitelstva obce odměnu ve výši 3.431 Kč, 

-  člena výboru zastupitelstva obce odměnu ve výši 2.860 Kč, 

tyto částky odpovídají 95 % horní hranice odměny stanovené nařízením vlády č. 338/2019 Sb., 

kterým se mění NV 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 a v případě náhradníka ode dne 

prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. 90/2022-7/ZO: 

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

stanovuje 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. 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.  

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 91/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu 

mezi obcí Kněžmost a neuvolněným zastupitelem/zastupitelkou: 

Ladislavem Bartoněm, druh práce: sekání trávy na pozemcích obce v období 05–11/2023; 

Hanou Bejrovou, druh práce: kronikářka, organizování kulturně společenských a vzdělávacích 

akcí pořádaných obcí nebo ve spolupráci obce, v období 01–12/2023; 

Tomášem Zimou, druh práce: velitel zásahové JSDH obce Kněžmost, v období 01–12/2023;  

a to v rozsahu maximálně 300 hodin/1 rok u všech výše jmenovaných.  

Pracovně právní vztah vzniká dnem uzavření dohody o provedení práce, případně dohody 

o pracovní činnosti. 

Zodpovídá: Ing. R. Maděrová 

  počtem hlasů pro 12 – proti 0 – zdržel se 1      ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 92/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost zřizuje Osadní výbor pro místní část Úhelnice, dále určuje členy 

osadního výboru a volí předsedu osadního výboru takto: 

Vladislav Hejl – předseda, Martin Bečvář – člen, Petr Zelinský – člen 

Zodpovídá: S. Drdolová 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 93/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 130.000 Kč z rozpočtu 

obce Kněžmost na rok 2022 Římskokatolické farnosti Kněžmost, IČO 624 51 081, se sídlem 
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1. máje 232/2, Mnichovo Hradiště, za účelem částečné úhrady nákladů na rekonstrukci kostela 

sv. Františka Serafínského v Kněžmostě, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi obcí (poskytovatel) a Římskokatolickou farností Kněžmost 

(příjemce), jak je shora uvedeno. 

Zodpovídá: S. Drdolová 

Termín: do 31. 12. 2022 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

       Usnesení č. 94/2022-7/ZO: 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva obce 

Kněžmost pro volební období 2022-2026 tak, jak byl přijat pod č. j. OuKn 2371/22. 

  počtem hlasů pro 13 – proti 0 – zdržel se 0      ► usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

            ………….…………..……….. 

                      Ing. Karel Hlávka v.r.    

                          starosta obce 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

           Mgr. Jiří Lehečka v.r.                                                                   Zbyšek Orzech v.r. 

                zastupitel                                                                                          zastupitel 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 19. 12. 2022                     

Zapsala: Petra Mužíčková  

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kněžmost: 

Vyvěšeno dne 19. 12. 2022                                                                            Sejmuto dne 4. 1. 2023 

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

 


