
Zápis ze sch ůze občanů místní části 
KOPRNÍK  

 
Číslo: 3/2018  
 

Program jednání:  Schůze občanů místní části Koprník – volba osadního výboru  

Místo:  Koprník Čas:  16:00 – 18:30 

Datum: 20. 10. 2018  
 

Účastníci:  
 Dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

 

Přizváni:     
Omluveni:    

Rozdělovník:  1 x OÚ Kněžmost, 1 x OV Koprník 
 

Zapsal:  Mgr. Kilián  

 
 
Agenda sch ůze: 
 
 

1. Volba Osadního výboru místní části Koprník 
 

• V souvislosti s komunálními volbami 2018 a zvolením nových 
zastupitelů automaticky zanikl mandát členům Osadního výboru místní 
části Koprník. Vzhledem k potřebě zvolit nový osadní výbor, uskutečnila 
se dne 20. 10. 2018 od 16:00 hodin v budově hasičárny schůze občanů 
místní části, které bylo přítomno 28 voličů starších 18ti let a kteří 
provedli volbu osadního výboru. 

 
• P. Kilián navrhl volbu veřejnou a do osadního výboru byli p. Kiliánem 

navržení tito občané : 
 

- p. Bejrová Hana – člen výboru 
- p. Bejr Stanislav – člen výboru 
- p. Mgr.Bc. Kilián Ladislav – předseda výboru 

 
• Protinávrh nebyl přítomnými podán 
• Při následném hlasování byl 28 hlasy zvolen osadní výbor v navrženém 

složení 
 
U s n e s e n í  veřejné schůze občanů místní části Koprník: 
 

• Občané místní části Koprník navrhují Zastupitelstvu obce Kněžmost 
zřídit v místní části Koprník osadní výbor a jeho členy schválit p. Hanu 
Bejrovou, p. Stanislav Bejra a jako předsedu výboru p. Mgr. Bc. 
Ladislava Kiliána. 
 

 



 
2. Diskuze ob čanů 

 
 

• P. Kilián informoval o vývoji situace ohledně předprojektové studie 
odkanalizování místní části Koprník 

• Po domluvě byl určen termín konání akce pro děti „Halloween 2018“ na 
den 3. 11. 2018 od 17:00 hodin u hasičárny s tím, že zároveň dojde 
k zapálení vatry v místě čarodějnic a opečení vuřtů. Pálení ohlásí p. 
Kilián 

• Upozornění ze strany občanů na včasné vyvěšování státní vlajky na 
hasičárně v případech státních svátků či voleb 

 
 

K zápisu je přiložena prezenční listina ze schůze občanů (příloha č. 1) a 
Oznámení akce (Halloween 2018 a pálení ohně – příloha č. 2) 


