
Výpis 

U S N E S E N Í   č. 1 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 15. prosince 2022 
 

k bodu č. 5 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole jmenuje paní Dagmar Sovišovou, bytem Kněžpole 312, 687 12 

členem poradní skupiny pro přípravu a schválení účetní závěrky. 
 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/2/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zřízení termínovaného vkladu u Československá 

obchodní banka, a. s., pobočka Uherské Hradiště do konce měsíce února roku 2023, s tím, že 

na něj bude převedeno z běžného účtu 15.000.000,- Kč. Výpovědní doba bude činit šest 

měsíců, úročení dle aktuální nabídky. 

 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/3/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje plán investičních a ostatních akcí pro rok 2023 dle 

přílohy č. 1-6/2022. 

 

k bodu č. 8 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/4/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kněžpole pro rok 

2023 dle přílohy č. 1 – 7/2022. 

 

k bodu č. 9 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/5/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje finanční rozpočet obce na rok 2023 a to: 

Příjmy - závazný ukazatel- položka, ODPA, položka: 21.632.002,- Kč 

Výdaje - závazný ukazatel – ODPA: 22.836.570 ,- Kč 

Financování – závazný ukazatel – třída 8: 1.204.568 ,- Kč 

dle přílohy č. 1 - 8/2022.  

 

k bodu č. 10 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/6/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžpole 

a Tělovýchovnou jednotou Sokol Kněžpole, IČ 61704211 o poskytnutí neinvestiční dotace ve 

výši 390.000,- Kč pro rok 2023 dle přílohy č. 1 – 9/2022. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/7/202 



Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžpole 

a Kněžpolskou chasou, IČ 26590786 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč 

pro rok 2023 dle přílohy č. 1 – 10/2022. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/8/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžpole 

a Římskokatolickou farností Bílovice, IČ 46257969 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

75.000,- Kč pro rok 2023 dle přílohy č. 1 – 11/2022. 

 

k bodu č. 11 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/9/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2022 takto: 

Příjmy: 978.082,- Kč 

Výdaje: - 1.045.500,- Kč 

Financování: - 2.023.582,- Kč  

dle přílohy č. 1 - 13/2022.   

 

k bodu č. 12 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

1/10/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva obce Kněžpole 

za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách: ( dle zákona č. 99/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

a nařízení vlády č. 415/2022 ze dne 30. listopadu 2022, kterým se mění nařízení č. 318/2017 

Sb.,o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění nařízení vlády 

č. 202/2018 Sb. a nařízení vlády č. 338/2019 Sb. 

 

místostarosta:17.880,- Kč 

člen rady obce: 3.980,- Kč 

předseda výboru/komise: 1.990,- Kč 

člen výboru/komise: 1.660,- Kč 

člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí: 1.000,- Kč. 

 

Odměna bude poskytována od 1. ledna 2023. V případě náhradníka na uprázdněný mandát 

člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována od 1. dne následujícího měsíce, ode dne 

složení slibu. 

V případě budoucích změn v obsazování jednotlivých funkcí bude odměna poskytována od 1 

dne následujícího měsíce ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Zastupitelstvo obce Kněžpole v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích dále stanovuje, že při 

souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne pouze za výkon funkce, za níž náleží nejvyšší odměna. 

 

 

 

 

 

…………………………………………                …………………………………………               

Mgr. Filip Hančík, místostarosta obce                      Ing. Petr Jakšík, starosta obce 

             

 


