
OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE 
Kněžpole č.p. 125, PSČ 687 12, IČ 00291013 

 
 
Vyřizuje: Ing. Kateřina Vašíčková 
V Kněžpoli dne 22. října 2018 
Čj. 340/2018 
 
  
 
 

I N F O R M A C E 
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce 

Kněžpole 
 

Obecni úřad Kněžpole v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

obce Kněžpole, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Petrem Knotem, v souladu s § 91 

odst. 1 zákona o obcích. 

 

Místo konání:  Kněžpole – zasedací místnost víceúčelové budovy na hřišti TJ Sokol 
Kněžpole 

 

Doba konání:  úterý 30. října 2018 v 18.00 hodin 
 

 
 
Navržený program: 
 

1/ Zahájení  

2/ Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3/ Schválení programu 

4/ Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm. a/ zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba členů rady obce 

5/ Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru  

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

6/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích) 

7/ Určení zastupitele pro územní plánování 

8/ Určení zastupitele pro zastupování na valných hromadách společnosti Slovácké vodárny a 

kanalizace a.s. a zastupování obce ve všech spolcích a sdruženích obcí, kterými je obec 

Kněžpole členem 

9/ Pověření Rady obce provádět rozpočtová opatření 

10/ Závěr 

 



OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE 
Kněžpole č.p. 125, PSČ 687 12, IČ 00291013 

 
 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib. 

 

 

V Kněžpoli, dne 22. října 2018 

 

 
 

 

 

Mgr. Petr Knot 

dosavadní starosta obce 

 

 

                          
Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.10.2018 

 
Sejmuto z úřední desky dne: 31.10.2018 

 


