
    Zápis z Ustavujícího zasedání ZO Kněževes, konaného dne 24. 10.2022 

                              od 19 hodin v Kulturním domě v Kněževsi 

 

- Předsedajícím zasedání byl nejstarší člen ZO, tedy pan Stanislav Kettner. 

 

- Před zahájením zasedání bylo členům ZO (při prezenci) předala paní Bohdana 

Pavlíková osvědčení o zvolení členem ZO. 

 

- Pan Kettner konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se 

zákonem o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu 

na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl podán. Informace byla na 

úřední desce OÚ Kněževes zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to od 

11. 10. 2022 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

 

- Pan Kettner z prezenční listiny konstatoval, že je ZO usnášeníschopné; bylo přítomno 

všech 15 nově zvolených ZO. 

 

- Dále pan Kettner vyzval zastupitele obce ke složení slibu. Upozornil je, že odmítnutí 

slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 

            Všichni ZO slib složili v souladu s platnými zákony a bez výhrady. 

 

- Dále pan Kettner určil mandátní  komisi ve složení: Ing. Klára Vlčková, pan Václav 

Čefelín a pan Robert Souček. Mandátní komise potvrdila  platnost mandátu všech 

přítomných ZO. 

 

- Pan Kettner určil  ověřovatelem zápisu pana Roberta Součka a pana Milana 

Červeného; zapisovatelkou Ing. Václavu Vlčkovou; za členy návrhové komise pana 

Romana Holana, pana Jakuba Šebestu a Ing. Kláru Vlčkovou; za členy volební komise 

pana Ing. Petra Wagnera (předseda) a dále pana Tomáše Seinera a paní Bohdanu 

Pavlíkovou. 

 

-  Pan Kettner seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou. 

 

Program: 

1) ZO navrhuje zvolení jednoho místostarosty pro obec Kněževes. 

2) ZO Kněževes v souladu se Zákonem o obcích navrhuje, aby pro výkon funkce starosty  

byl člen ZO dlouhodobě uvolněn. 

3) ZO navrhuje tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady obce. Volba předsedů 

výborů a komisí bude veřejná.  



4) Volba starosty, místostarosty, předsedy Finančního výboru, předsedy Kontrolního 

výboru, předsedy Komise školské, kulturní a sociální, předsedy Komise informační a 

předsedy Komise pro rozvoj obce a životní prostředí. 

5) Schválení měsíčních odměn pro místostarostu, členy rady obce a členy zastupitelstva 

obce. 

6) Usnesení. 

7) Závěr. 

 

- Hlasování ZO o návrhu Programu ustavujícího zasedání: návrh programu byl schválen 

všemi přítomnými hlasy. 

- Následovala volba starosty obce, navržen byl pan Stanislav Kettner, který 

s kandidaturou souhlasil a byl zvolen 11 hlasy. 

 

Nadále se nový starosta ujal vedení ustavující schůze ZO. 

Volba místostarosty obce: navržena byla Ing. Václava Vlčková, která souhlasila 

s kandidaturou a byla zvolena 10 hlasy. 

 

 Volba 3 členů Rady obce (tajnou volbou): 

 Zvoleni:  pan Petr Dobiáš  (10 hlasů pro)  

                pan Milan Červený  (11 hlasů pro)  

                pan Robert Souček  (11 hlasů pro)  

 Volba členů Finančního výboru (aklamací): 

  Zvoleni:  pan Robert Souček (předseda)  14 hlasů pro  (pan Souček se zdržel) 

     pan Jakub Šebesta  14 hlasů pro  (pan Šebesta se zdržel) 

     pan Ing. Stanislav Poklop  14 hlasů pro  (pan Ing. Poklop se zdržel)  

     paní Hympánová Venuše 14 hlasů pro  (paní Hympánová se zdržela) 

 Volba  členů Kontrolního výboru (aklamací): 

  Zvoleni:  pan  Ing. Petr Wagner (předseda) 14 hlasů pro (pan Ing. Wagner se zdržel) 

                 pan Tomáš Seiner     14 hlasů pro  (pan Seiner se zdržel) 

                   pan  Roman Holan                14 hlasů pro  (pan Holan se zdržel) 

                 pan  Libor Pittermann    14 hlasů pro  (pan Pittermann se zdržel) 

                 pan  Petr Dobiáš                           14 hlasů pro  (pan Dobiáš se zdržel) 

                 paní Ing. Ivana Plevová                   14 hlasů pro (paní Ing. Plevová se zdržela) 

 

Volba Předsedy Komise školské, kulturní a sociální (aklamací): 
Zvolena:    paní Bohdana Pavlíková     14 hlasů pro  (paní Pavlíková se zdržela) 

Členové:   Ing. Václava Vlčková 

      Ing. Klára Vlčková 

      paní Ivana Roučková 

                  Ing. Kristýna Wagnerová 



Volba předsedy Komise informační (aklamací): 
Zvolen:                 pan Jakub Šebesta  14 hlasů pro (pan Šebesta se zdržel) 

Členové:               pan Jan Drábek 

                 pan Tomáš Seiner 

                 Ing. Klára Vlčková 

                 Mgr. Luděk Černý 

                 Ing. Jan Šarapatka 

                 Ing. Vladimír Bareš 

 

Volba předsedy Komise pro rozvoj obce a životního prostředí (aklamací): 
Zvolen:                  pan Červený Milan     14 hlasů pro (pan Červený se zdržel)  

Členové:              pan Ing. Petr Wagner 

                pan Petr Dobiáš 

                pan Václav Čefelín    

                pan Roman Holan   

                      

- ZO schválilo skutečnost, že v souladu se Zákonem o obcích bude starosta obce 

dlouhodobě uvolněn (15 ZO pro). 

- ZO schválilo jednoho neuvolněného místostarostu obce (15 ZO pro). 
 

- Hlasování o měsíčních  odměnách  neuvolněným členům zastupitelstva ve výši: 
místostarosta      15. 000,- Kč 

člen Rady obce                          1. 442,- Kč 

člen Zastupitelstva obce                511,- Kč 

Odměny jsou při dolní možné hranici.  

            (12 hlasů pro, 2 se zdrželi – pan Ondřej Botka a pan Tomáš Seiner, 1 proti – pan Libor       

            Pittermann).  

- ZO schválilo všemi přítomnými hlasy, že předsednictví a členství ve výborech a 

komisích nebude finančně ohodnoceno. 

                                                   

Usnesení ZO bylo schváleno všemi přítomnými hlasy. 

V Kněževsi 30. 10. 2022 

 

Zapsala:  Václava Vlčková 

Ověřovatelé zápisu:  pan Robert Souček a pan Milan Červený 

 

 

 

 

 


