
Z Á P I S   č. 1 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole konaného dne 15. prosince 2022 

v 18.00 hodin v sále kulturního zařízení v Kněžpoli 

Ze zasedání ZO bude pořizován zvukový i audio záznam. 

Ad. 1 - Zahájení 

Přítomno: 14 členů dle prezenční listiny příloha č. 1 – 1/2022 

Omluveno: 1 (Sovišová – pozdější příchod) 

Nepřítomno:  0 

 

Ad. 2 – Složení slibu člena Zastupitelstva obce Kněžpole  

Slib skládá pan Lukáš Uherek, který nastoupil jako náhradník za Mgr. Petra Knota. 

 

Volba návrhové komise:  

předseda: Bc. Přemysl Kupec 

členové:  Švehla Petr, Bělovský Michal 

     

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

  zdržel se: 0 

     

Volba ověřovatelů zápisu:   

Juřenová Andrea, Kaňa Martin 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

  zdržel se: 0 

    

Zapisovatelka: Kateřina Vašíčková 

   

Místostarosta konstatuje, že zastupitelstvo je usnášení schopné, dle prezenční listiny je přítomno 14 

členů ZO a  1 člen přijde později. 

 

Ověření zápisu z ustavujícího zasedání konaného dne 18. října 2022 – ověření provedli Ing. Vítězslav 

Lapčík a Ing. Ivan Gabáni. Zápis je v pořádku. 

 

Program zasedání včetně materiálů k jednotlivým bodům obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou  

příloha č. 1–2/2022. 

 

Ad. 3 – Schválení programu zasedání  



 

1. Zahájení  

2. Složení slibu člena Zastupitelstva obce Kněžpole 

3. Schválení programu zasedání 

4. Kontrola usnesení, zpráva starosty obce 

5. Jmenování člena ZO pro přípravu a schválení účetní závěrky  

6. Vklad finančních prostředků na termínovaný účet 

7. Investiční a ostatní akce na rok 2023 

8. Neinvestiční dotace na rok 2023 

9. Finanční rozpočet na rok 2023 

10. Veřejnoprávní smlouvy na rok 2023 

11. Rozpočtové opatření č. 6/2022     

12. Diskuze 

13. Závěr 

 

Místostarosta po přednesení programu vyzval přítomné, zda má někdo návrh program rozšířit o další 

body. 

 

Starosta: 

 

Před body 12 a 13 navrhuje zařadit doplněné body: 

 

Bod 12 – Odměny členům zastupitelstva obce 

 

 hlasování:  pro: 13 

  proti: 0 

                 zdržel se: 1 

 Navržený bod byl přijat. 

 

 

Bod 13 – Požadavek k projednání a vyřešení od pana Aleše Podškubky 

 

 hlasování:  pro: 13 

  proti: 0 

                 zdržel se: 1 

 Navržený bod byl přijat. 

 

Bod 14 – Koupě a prodej pozemků Hudcovi 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

                 zdržel se: 0 

 Navržený bod byl přijat. 

 

 

 

Místostarosta dává hlasovat o nově navrženém programu: 

 

1. Zahájení  

2. Složení slibu člena Zastupitelstva obce Kněžpole 

3. Schválení programu zasedání 

4. Kontrola usnesení, zpráva starosty obce 

5. Jmenování člena ZO pro přípravu a schválení účetní závěrky  

6. Vklad finančních prostředků na termínovaný účet 

7. Investiční a ostatní akce na rok 2023 



8. Neinvestiční dotace na rok 2023 

9. Finanční rozpočet na rok 2023 

10. Veřejnoprávní smlouvy na rok 2023 

11. Rozpočtové opatření č. 6/2022     

12. Odměny členům zastupitelstva obce 

13. Požadavek k projednání a vyřešení od pana Aleše Podškubky 

14. Koupě a prodej pozemků Hudcovi 

15. Diskuze 

16. Závěr 
 

 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

  zdržel se: 0 

   

Místostarosta navrhuje, aby diskuze probíhala ihned po projednávání určitého bodu a rovněž, aby 

k tomuto bodu bylo přijato ihned usnesení – dle jednacího řádu ZO. Návrh na usnesení podá předseda 

návrhové komise. Hlasování bude veřejné. 

Místostarosta dává o tomto návrhu hlasovat 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

  zdržel se: 0  

 

 

Ad 4.  Kontrola usnesení a zpráva starosty obce 

 

Poklady dostali ZO společně s pozvánkou – výpisy usnesení RO č. 1 – 3 příloha č. 1–3/2022. 

 

Starosta přečetl svoji zprávu - příloha č. 1–4/2022. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžpole bere na vědomí zprávu starosty obce. 
 

       

Ad 5. Jmenování člena ZO pro přípravu a schválení účetní závěrky 

 

Starostou navržena paní Dagmar Sovišová. 

 

Návrh usnesení: 

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

poradní skupiny pro přípravu a schválení účetní závěrky. 

 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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. 

 

 

 

 

 



Ad 6. Vklad finančních prostředků na termínovaný účet 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou příloha č. 1–5/2022. 

 

Starosta seznámil ZO s nabídkami fin.ústavů ČNB, Moneta Bank a ČSOB. Nejvýhodnější nabídku 

nabídla banka ČSOB a to úrok 6,28% pro vklady od 8 mil. Kč výše. K této nabídce se také přiklání a 

navrhuje zastupitelům schválení uložení 15 mil. Kč na termínovaný vklad u této banky. 

 

Hrušková informuje o stavu fin.prostředků na účtech obce. 

 

18:30 příchod Sovišová  

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 hlasování:  pro: 15 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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. 

 

 

Ad 7. Investiční a ostatní akce pro rok 2023 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou a vše bylo projednáno na pracovním zasedání ZO 

příloha č. 1–6/2022. 

 

Starosta informuje o jednotlivých plánovaných akcích přítomné občany.  

Veřejné osvětlení – provádí se pasport, proto není v návrhu ještě zahrnuto. 

Inž.sítě Přídolí – 3,5 mil. Kč. ZO řeší otázku spoluúčasti majitelů stavebních pozemků a podílu obce. 

Bude projednáno na dalších jednáních, až po oslovení jednotlivých majitelů. Zatím není zřejmé, kolik 

bude stát projekt, bude jasno, až po předložení nabídek oslovenými projektanty. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

1-6/2022. 

 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 0 

 zdržel se: 1 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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. 

 

 

 

Ad 8. Neinvestiční dotace obce pro rok 2023 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou a vše bylo projednáno na pracovním zasedání ZO 

příloha č. 1–7/2022. 

 

Hrušková seznamuje přítomné s účely jednotlivých organizací, na které si žádají o poskytnutí dotace. 

Dotace budou poskytovány na základě veřejnoprávních smluv. 

Pokorný – zajímá se o dotaci pro Římskokatolickou farnost Bílovice, zda dokládají počty věřících 

nebo návštěv v kostele v Bílovicích, pro který je dotace určena. 

Hrušková – kostel v Bílovicích je farní kostel, který slouží i občanům Kněžpole ke konání pohřbů, 

svateb, biřmování apod. Nelze odvíjet výši dotace dle věřících, když jejich počet se mění v čase.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kněžpole pro rok 2023 dle 

přílohy č. 1 – 7/2022. 

 

 hlasování:  pro: 15 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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. 

 

 

Ad 9. Finanční rozpočet obce pro rok 2023 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou, část e-mailem a vše bylo projednáno na 

pracovním zasedání ZO příloha č. 1–8/2022. 

 

Hrušková seznamuje přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu. 

 

Návrh usnesení: 

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.  

 

 hlasování:  pro: 15 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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.  

 

Ad 10. Veřejnoprávní smlouvy na rok 2023 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou a vše bylo projednáno na pracovním zasedání ZO 

příloha č. 1–9/2022 - příloha č. 1–11/2022 

 

Schvalovány 3 smlouvy, o každé se hlasuje zvlášť. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 hlasování:  pro: 15 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 hlasování:  pro: 15 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 1/7/2022 

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. 

 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 hlasování:  pro: 14 

  proti: 1 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 



 

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. 

 

Ad 11. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou příloha č. 1–12/2022 

 

Hrušková – informuje o rozpočtovém opatření č. 5/2022, které schvalovala RO a týkalo se dotace na 

volbu prezidenta. 

 

Návrh usnesení: 

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.   

 hlasování:  pro: 15 

  proti: 0 

 zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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.   

 

Ad 12. Odměny členům zastupitelstva obce 

 

Podklady obdrželi zastupitelé e-mailem před jednáním ZO příloha č. 1–14/2022 

 

Starosta – tento bod se řeší v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů 

zastupitelstev územně samosprávných celků. Dojde k plošnému navýšení max. odměn za výkon 

funkce o 10%. Navrhuje ZO, aby byl zachován poměr 50% z nejvyšší možné odměny. Tudíž by došlo 

ke zvýšení o 10%, dle novely. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

 hlasování:  pro: 10 

  proti: 2 

 zdržel se: 3 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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. 

 

 

Ad 13. Požadavek k projednání a vyřešení od pana Aleše Podškubky 

 

Podklady obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou příloha č. 1–15/2022 

 

Pan Podškubka se jednání ZO osobně neúčastní, jeho plnou moc k zastupování má zastupitel pan 

Zdeněk Uherek. 

 

K bodu č. 1 požadavku: 

Uherek seznamuje ZO s dokumenty, které má k dispozici již od 10 měsíce letošního roku a prozatím je 

vedení obce neposkytl. Jedná se o dopisy adresované Krajskému úřadu a HZS, obci s rozšířenou 

působností, KHS Zl. kraje a obci Kněžpole (obci nikdy nebylo doručeno). Vše je příloha č. 1–16/2022 

 

Vedení obce požádalo pana Uherka, aby tyto dokumenty poskytl vždy dostatečně před jednáním ZO, 

aby se s nimi mohli seznámit. 

 

Starosta informoval o krocích, které činí obec. 



Podána žádost o vyjádření firmě Deratex, která v obci řeší celoplošnou deratizaci. Vyjádření 

společnosti Deratex příloha č. 1–17/2022. Dále podal žádost o posouzení situace ohledně skládky na 

pozemku pana Baráta na HZS Zl. kraje, ÚO Uh. Hradiště. Stanovisko a žádost příloha č. 1–18/2022. 

 

K bodu č. 2 požadavku: 

Uherek – poukazuje na rozhodnutí č. 465/2010 vydané odborem výstavby a úz.plánování OÚ Bílovice 

dne 14.9.2010 příloha č. 1–19/2022, ohledně obslužnosti areálu pouze severní branou. Dotazuje se, co 

dělá obec, aby bylo rozhodnutí dodržováno. 

Vyjadřuje se pan Pavlica z firmy Kovop. Měl záměr uzavřít s obcí plánovací smlouvu ohledně 

rozšíření příjezdové komunikace a následně potřebnou část pozemků převést zdarma na obec. Tohle 

pan Uherek údajně blokuje svým jednáním a stížnostmi.  

Starosta – řešením je vybudování obchvatu, na jehož realizaci obec intenzivně pracuje. 

Lapčík V. – vyzývá pana Uherka, aby svoji energii investoval do spolupráce při budování obchvatu, 

který zatím svojí činností blokuje. 

 

Diskuze byla velmi emotivní a nelze zaznamenat všechny názory v ní obsažené. Vše je součástí 

audiozáznamu z jednání. 

 

K bodu č. 3 požadavku: 

Uherek – pan Podškubka podal na Zl.kraj žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně 

Sloučení výrobních kapacit a přístavby haly pro produkci plošných dlažeb f. AZ Beton příloha č. 1–

20/2022. Plus předložil další dokumenty příloha č. 1–21/2022, se kterými ZO nebyly před jednáním 

seznámeni.  

 

Diskuze byla opět velmi emotivní a nelze zaznamenat všechny názory v ní obsažené. Vše je součástí 

audiozáznamu z jednání. 

 

Ad 14. Koupě a prodej pozemků Hudcovi 
 

Jedná se o situaci, kdy manželé Hudcovi mají vinný sklep postavený na pozemcích obce p.č. 2291/2 a 

2750, a který není zkolaudován a zanesen v katastru nemovitostí. Dřívější ZO schválilo usnesení 

13/4/2021 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji částí pozemků p.č. 2291/2 a 

2750 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, která je v geometrickém plánu pro dělení pozemků 

označena jako st. 613, o výměře 50m2. Pozemek bude prodán manželům Zdeňkovi a Libuši 

Hudcovým, bytem Kněžpole 212, 687, a to za cenu 100,- Kč/m2, a to za podmínky, že paní Libuše 

Hudcová prodá obci pozemek p.č. 1593/3, který je potřebný pro stavbu objízdné komunikace do 

průmyslové zóny. Náklady s převodem uhradí kupující. 

Následně manželé Hudcovi zažádali, aby případné koupě a prodeje pozemků byly řešeny již s jejich 

synem Markem Hudcem. S podmínkou usnesení nesouhlasili a nyní probíhají jednání, jak situaci 

nejlépe vyřešit. Návrhem bylo i koupit pouze část pozemku odpovídající výměrou pozemku pod 

sklepem a zbytek pozemku pro obchvat řešit předkupním právem. S tímto řešením ZO nesouhlasí 

z důvodu, že nikdo nezaručí, že třeba i případní dědicové budou někdy v budoucnu pozemek vůbec 

prodat. Starosta má domluvenou schůzku s manželi Hudcovými a jejich syny a bude dále vyvíjet 

snahu na adekvátní domluvě. Po této schůzce se ZO k problematice vrátí a projednají ji. 

 

Ad 15. Diskuze 
 

Pan Pančocha se dotazoval ohledně pronájmu pozemku vedle svého domu, na který si podal žádost. 

Bude řešeno na osobní schůzce se starostou obce. 

 

Pan Pokorný navrhuje, aby v usneseních z jednání ZO byly stanoveny termíny, do kdy má být 

provedeno.  

Starosta – RO se tímto může zabývat, ale u některých usnesení to není možné a je naprosto běžné, že 

na dalším jednání ZO se kontrolují usnesení z předešlých jednání. 



Místostarosta ukončuje zasedání zastupitelstva obce Kněžpole v 20:58 hodin. 

 

Zápis byl pořízen dne 22.12.2022 

Zapsala: Kateřina Vašíčková       ………………………………………………… 

 

Starosta obce Ing. Petr Jakšík  ………………………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:         

Andrea Juřenová   ………………………………………………… 

Martin Kaňa    ………………………………………………… 


