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U S N E S E N Í 
č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Knínice 

konaného dne 1. 11. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse,  
od 18.00 hodin.  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
2.1. Ověření mandátů přítomných členů Zastupitelstva městyse Knínice. 
3.1. Složení slibu bez výhrad všemi přítomnými členy Zastupitelstva městyse Knínice  
       podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. 
Zřízení poradních komisí: 

- Stavební komise, 
- Kulturní komise. 

 
Zastupitelstvo městyse určuje: 

5.1. Ověřovatele zápisu   Mgr. Petra Ošlejška,    
     Tomáše Bohatce.          
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 

4.1. Program zasedání zastupitelstva městyse Knínice. 
6.1. Volební komisi ve složení Bc. Miroslav Hartl (předseda), Pavel Pecha a Ing.  
       Stanislav Horák.  
7.2. Volební řád Zastupitelstva městyse Knínice.  
8.2. Jednací řád Zastupitelstva městyse Knínice.  
9.1. Způsob volby starosty a místostarosty - veřejné  hlasování (aklamací). 
9.2. Zvolení starosty Městyse Knínice jako dlouhodobě neuvolněného člena  
       zastupitelstva městyse. 
9.4. Zvolení jednoho místostarosty Městyse Knínice jako dlouhodobě  
       neuvolněného člena zastupitelstva městyse. 
12.2. Navrhovanou výši odměn členů ZM na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,      
         v platném znění s účinností od 1. 11. 2018.   
 
Zastupitelstvo městyse volí: 

9.3. Dlouhodobě neuvolněným starostou Městyse Knínice  

pana Petra Grénara. 
 

9.5. Dlouhodobě neuvolněným místostarostou Městyse Knínice  

pana Pavla Lajšnera. 
 

10.5. Předsedou finančního výboru Městyse Knínice Ing. Stanislava Horáka. 
10.6. Členy finančního výboru Městyse Knínice Mgr. Petra Ošlejška a pana 
         Miroslava Přikryla č. 133.  
 
10.7. Předsedou kontrolního výboru Městyse Knínice pana Tomáše Bohatce. 
10.8. Členy kontrolního výboru Městyse Knínice pana Miroslava Přikryla č. 118 a  
         Bc. Miroslava Hartla.  
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Zastupitelstvo městyse zřizuje: 

10.1. Finanční výbor.  
10.2. Kontrolní výbor.  
 
 
Zastupitelstvo městyse stanovuje: 

10.3. Počet členů finančního výboru na 3. 
10.4. Počet členů kontrolního výboru na 3. 
 
 
 
 
             Mgr. Petr Ošlejšek    Tomáš Bohatec 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
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Z Á P I S 
z 1., ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Knínice, 

konaného dne 1. 11. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse,  
od 18.00 hodin.     

 

 
Předsedající:  Pavel Lajšner, místostarosta. 
 
Přítomni: Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
                     Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
                     Miroslav Přikryl č. 133 
 

1. Zahájení. 

Pan Pavel Lajšner přivítal všechny přítomné v 18.03 hod. Dále konstatoval, že 
ustavující zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a včas v souladu 
s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. V zákonem stanovené 10 denní lhůtě 
od vyhlášení výsledků voleb nebyl podán návrh k soudu na neplatnost voleb nebo 
hlasování.  
 

2. Ověření mandátu. 

Pan Pavel Lajšner konstatoval, že při prezenci byly ověřeny mandáty všech členů 
zastupitelstva městyse. Ověření mandátů provedla mandátová komise složená ze 2 
členů: předsedkyně Marta Korčáková, člen Dana Kirschnerová. 
Předsedkyní mandátové komise bylo oznámeno, že mandáty všech přítomných 
členů Zastupitelstva městyse Knínice byly ověřeny a prohlásila ověření mandátů za 
ukončené.  
 
Pan Pavel Lajšner prohlásil, že zastupitelstvo městyse bere na vědomí ověření 
mandátů přítomných členů Zastupitelstva městyse Knínice.  
 
2.1. ZM bere na vědomí ověření mandátů přítomných členů Zastupitelstva  
       městyse Knínice. 
 

3. Složení slibu člena ZM. 

Pan Pavel Lajšner přednesl slib člena zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“ a poté požádal, aby jednotliví zastupitelé v abecedním 
pořadí přednášeném Pavlem Lajšnerem povstali a pronesením slova „Slibuji“ složili 
slib a stvrdili jej svým podpisem na listině u Marty Korčákové.  
 
Abecední pořadí: Tomáš Bohatec  

Petr Grénar 
Bc. Miroslav Hartl 
Ing. Stanislav Horák  
Pavel Lajšner 
Mgr. Petr Ošlejšek 
Pavel Pecha 
Miroslav Přikryl č. 118 
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Miroslav Přikryl č. 133 
 

Všichni přítomní členové Zastupitelstva městyse Knínice složili slib bez výhrad. 
 
3.1. ZM bere na vědomí složení slibu bez výhrad všemi přítomnými členy 
Zastupitelstva městyse Knínice podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 
4. Schválení programu ZM. 

V souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích je program zasedání zastupitelstva 
následující:  
 
Navržený program: 
1) Zahájení. 
2) Ověření mandátů zvolených členů ZM. 
3) Složení slibu člena ZM. 
4) Schválení programu ZM. 
5) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.  
6) Volba volební komise.  
7) Schválení volebního řádu.  
8) Schválení jednacího řádu ZM.  
9) Volba starosty a místostarosty městyse, 

- určení způsobu volby starosty a místostarosty, 
- volba starosty,  
- volba místostarosty. 

10) Zřízení finančního a kontrolního výboru, 
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, 
- volba předsedy a členů finančního výboru,  
- volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

11)  Zřízení komisí jako iniciativních a poradních orgánů.   
12)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů ZM. 
13)  Diskuse. 
14)  Různé. 
15)  Ukončení zasedání. 
 

Program jednání byl zveřejněn na úředních deskách městyse a členům 
zastupitelstva byl zaslán s pozvánku na ustavující zasedání ZM formou elektronické 
pošty.  
 
Místostarosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož 
nebyly vzneseny, nechal hlasovat. 
 

4.1. ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse. 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
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Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

5. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.  

Místostarosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Tomáše Bohatce. 
             
Místostarosta určil zapisovatelku – Martu Korčákovou.           

 
5.1. ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Tomáše Bohatce. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 
 
ad. 6. Volba volební komise.   

Pan Pavel Lajšner navrhl volební komisi ve složení Bc. Miroslav Hartl (předseda), 
Pavel Pecha a Ing. Stanislava Horák. 
Místostarosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož 
nebyly vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
6.1. ZM schvaluje volební komisi ve složení Bc. Miroslav Hartl (předseda), Pavel  
       Pecha a Ing. Stanislava Horák.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 
 
ad. 7. Schválení volebního řádu. 

Volební řád Zastupitelstva městyse Knínice 2018, upravuje volbu starosty a 
místostarosty městyse Knínice.  
Materiál pro projednání daného bodu (volební řád) byl zaslán všem zastupitelům 
prostřednictvím schránky dat pro zastupitele. 
Místostarosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož 
nebyly vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál. 
7.2. ZM schvaluje volební řád Zastupitelstva městyse Knínice.  
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 
 
ad. 8. Schválení jednacího řádu ZM.  

Schválení usnesení tohoto materiálu je podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. 
v kompetenci ZM.  
 
Jednací řád stanovuje podrobnosti o jednání ZM. Upravuje přípravu, svolání, průběh 
jednání, způsob usnášení a způsob kontroly plnění jeho usnesení, jakož i další 
úkony.  
 
Materiál pro projednání daného bodu (jednací řád ZM) byl zaslán všem zastupitelům 
prostřednictvím schránky dat pro zastupitele. 
Místostarosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož 
nebyly vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál. 
8.2. ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva městyse Knínice.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 9. Volba starosty a místostarosty městyse. 

9. a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

V souladu s bodem 9. programu zastupitelstva městyse navrhl pan Pavel Lajšner 
přistoupit k provedení volby starosty městyse. 
Dříve, něž předsedající předal slovo předsedovi volební komise, konstatoval, že je 
nutno hlasovat o způsobu volby, a to způsobem veřejným (aklamací) či tajným. 
Současně navrhl, aby volba proběhla veřejným hlasováním. 
 

Hlasování o způsobu volby starosty a místostarosty - veřejné  hlasování (aklamací).  

Místostarosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož 
nebyly vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.1. ZM schvaluje způsob volby starosty a místostarosty - veřejné  hlasování  

(aklamací). 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
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Jednomyslně schváleno. 
 
Pan Pavel Lajšner konstatoval, že počtem 9 hlasů je schváleno, že volba starosty a 
místostarosty proběhne způsobem veřejným (aklamací). 
  
9. b) Volba starosty městyse. 

A. Bylo přikročeno k bodu programu 9. b) Volba starosty.  
Předsedající předložil návrh, aby starosta byl volen jako dlouhodobě 
neuvolněný člen zastupitelstva městyse. Funkci starosty městyse je možné 
vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva městyse nebo jako 
dlouhodobě neuvolněný člen zastupitelstva městyse. 
Dotázal se, zda vznáší někdo protinávrh.  
Protinávrh není.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.2. ZM schvaluje zvolení starosty Městyse Knínice jako dlouhodobě  
       neuvolněného člena zastupitelstva městyse. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Předsedající požádal předsedu volební komise, aby se ujal slova a spolu 
s volební komisí řídil vlastní volbu starosty. 
 
Bc. Miroslav Hartl, předseda volební komise, vyzval zástupce jednotlivých volebních 
stran, podle čísel volebních stran v komunálních volbách, k přednesení návrhů na 
funkci dlouhodobě neuvolněného starosty. 
 
Volební strana č. 1 – Mladí pro Knínice – nemá kandidáta. 
Volební strana č. 2 – Hasiči Knínice – nemá kandidáta, doporučuje pana Petra 
Grénara. 
Volební strana č. 3 – Nestraníci – pan Petr Grénar. 
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj městyse Knínice – 
nemá kandidáta, doporučuje pana Petra Grénara. 
Volební strana č. 5 – Společně – nemá kandidáta. 
Volební strana č. 6 - Místní skupina Knínice – nemá kandidáta, doporučuje pana 
Petra Grénara. 
 
 
B. Předseda volební komise konstatoval, že na funkci starosty je navržen: 
kandidát s pořadovým číslem 1.  pan Petr Grénar. 
 
C. Předseda volební komise se dotázal kandidáta, zda souhlasí se svojí  
kandidaturou. Pan Petr Grénar souhlasí s kandidaturou. 
 
Předseda volební komise dal v souladu s volebním řádem hlasovat o kandidátovi 
panu Petrovi Grénarovi: 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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9.3. ZM volí dlouhodobě neuvolněným starostou Městyse Knínice pana Petra  
       Grénara.                          
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 1. 
pan Petr Grénar obdržel 9 hlasů a tím byl zvolen starostou městyse. 
 
Předseda volební komise prohlásil volbu starosty za ukončenou a předal slovo 
předsedajícímu.  
 
Pan Petr Grénar jako nově zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru a 
přistoupil k bodu volba místostarosty.  
 
Starosta navrhl jednoho dlouhodobě neuvolněného místostarosty.  
Dotázal se, zda vznáší někdo protinávrh.  
Protinávrh není.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.4. ZM schvaluje zvolení jednoho místostarosty Městyse Knínice jako   
       dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva městyse. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Starosta konstatoval, že ZM stanovilo celkový počet dlouhodobě neuvolněných 
místostarostů na 1.  
Poděkoval a předal slovo předsedovi volební komise, aby provedl volbu 
místostarosty. 
 
9. c) Volba místostarosty městyse. 

Předseda volební komise zahájil volbu místostarosty.  
 
Vyzval zástupce jednotlivých volebních stran, podle čísel volebních stran 
v komunálních volbách, k přednesení návrhů na kandidáta na 1 dlouhodobě  
neuvolněného místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti: 
 
Volební strana č. 1 – Mladí pro Knínice – nemá kandidáta. 
Volební strana č. 2 – Hasiči Knínice – nemá kandidáta. 
Volební strana č. 3 – Nestraníci – nemá kandidáta. 
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj městyse Knínice – 
pan Pavel Lajšner 
Volební strana č. 5 – Společně – nemá kandidáta, doporučuje pana Pavla Lajšnera.  
Volební strana č. 6 - Místní skupina Knínice – nemá kandidáta.  
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Předseda volební komise konstatuje, že na funkci 1 dlouhodobě neuvolněného 
místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, byl navržen: 
kandidát s pořadovým číslem 1.  pan Pavel Lajšner. 
 
Předseda volební komise se dotázal kandidáta, zda souhlasí se svojí kandidaturou. 
Pan Pavel Lajšner souhlasí.  
 
Předseda volební komise dal v souladu s volebním řádem hlasovat o kandidátovi 
panu Pavlovi Lajšnerovi: 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.5. ZM volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Městyse Knínice pana  
       Pavla Lajšnera.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č.  
133. 
Proti – 0 
Zdržel se – Pavel Pecha.  
Schváleno počtem 8 hlasů.  
 
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát pan Pavel Lajšner 
obdržel 8 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva 
městyse. Tím byl zvolen místostarostou městyse. 
 
Předseda volební komise prohlásil volbu místostarosty za ukončenou a předal slovo 
předsedajícímu.  

 
ad. 10. Zřízení a určení počtu členů kontrolního a finančního  
      výboru, volba předsedů a členů kontrolního a finančního  
      výboru.  
 
A. Předsedající pan Petr Grénar informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 
výbor, v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, neboť 
funkční období výborů předcházejícího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Počet členů výborů musí být lichý a musí mít nejméně 
3 členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru musí být člen zastupitelstva městyse. Členy kontrolního nebo 
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na ÚM.  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor a 
stanovilo počet jejich členů. 
Starosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož nebyly 
vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
10.1. ZM zřizuje finanční výbor.  
10.2. ZM zřizuje kontrolní výbor.  
10.3. ZM stanovuje počet členů finančního výboru na 3. 
10.4. ZM stanovuje počet členů kontrolního výboru na 3. 
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

B. Volba předsedy a členů finančního výboru.   

Starosta městyse navrhl na předsedu finančního výboru člena zastupitelstva městyse 
Ing. Stanislava Horáka, za členy finančního výboru Mgr. Petra Ošlejška a pana 
Miroslava Přikryla č. 133. Jmenovaní souhlasí s navrženou kandidaturou.  
Starosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož nebyly 
vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
10.5. ZM volí předsedou finančního výboru Městyse Knínice Ing. Stanislava  
       Horáka.  
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
10.6. ZM volí členy finančního výboru Městyse Knínice Mgr. Petra Ošlejška a  
         pana Miroslava Přikryla č. 133.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

Předsedající tímto prohlásil volbu předsedy a členů finančního výboru za ukončenou.  

 

C. Volba předsedy a členů kontrolního výboru.   

Starosta městyse navrhl na předsedu kontrolního výboru člena zastupitelstva 
městyse pana Tomáše Bohatce, za členy kontrolního výboru pana Miroslava Přikryla 
č. 118 a Bc. Miroslava Hartla.  
Jmenovaní souhlasí s navrženou kandidaturou.  
Starosta vyzval členy k připomínkám či návrhům změn či doplnění. Jelikož nebyly 
vzneseny, nechal hlasovat. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
10.7. ZM volí předsedou kontrolního výboru Městyse Knínice pana Tomáše  
         Bohatce.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
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Jednomyslně schváleno. 
 
10.8. ZM volí členy kontrolního výboru Městyse Knínice pana Miroslava Přikryla  
         č. 118 a Bc. Miroslava Hartla.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

Předsedající tímto prohlásil volbu předsedy a členů kontrolního výboru za 

ukončenou.  

 

ad. 11. Zřízení poradních komisí.  

Starosta městyse může v souladu s § 99 a § 122 zákona o obcích zřídit jako své 
iniciativní a poradní orgány komise.  
 
Starosta zřizuje 2 poradní komise: 

- STAVEBNÍ KOMISE  
(stavby, územní plánování, správa a údržba majetku obce, údržba obce, 
místní zeleně a odpadové hospodářství obce, lesní a vodní hospodářství 
v rámci obce, ekologie a ochranu místního životního prostředí, včetně 
související spolkové činnosti) 

- KULTURNÍ KOMISE 
(pro sociální a občanské záležitosti, mezilidské vztahy, partnerskou 
spolupráci s okolními obcemi, turistický ruch, pro mládež, školství, 
kulturu, sport a podporu společensky prospěšných aktivit v rámci obce) 

 
Zájemci o účast v jednotlivých komisích z řad zastupitelů i občanů se mohou hlásit 
na úřadu městyse u Marty Korčákové.  
Do 15. 12. 2018 starosta jmenuje předsedy a členy jednotlivých poradních komisí.   
 

ad. 12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných  

       členů ZM. 

Schválení usnesení tohoto materiálu je podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
 
Materiál pro projednání daného bodu byl zaslán všem zastupitelům prostřednictvím 
schránky dat pro zastupitele.  
 
Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
v platném znění. Odměny budou dle Přílohy k nařízení vyplaceny v maximální výši. 
 
Zákon stanovuje 11 velikostních kategorií obcí. Pro zařazení obce do příslušné 
velikostní kategorie je rozhodující počet obyvatel obce (vč. cizinců), kteří byli hlášeni 
v obci k trvalému pobytu k 1. 1. kalendářního roku v roce voleb tj. k 1. 1. 2018, kdy 
počet obyvatel městyse Knínice činil 896. Městys Knínice spadá do kategorie  
č. 3: od 601 do 1 000 obyvatel.  
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Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál. 
12.2. ZM schvaluje navrhovanou výši odměn členů ZM na základě nařízení  
         vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění s účinností od 1. 11. 2018.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 

ad. 13. Diskuse. 

Starosta vyzval členy ZM k diskusním příspěvkům týkajících se projednávaného 
programu ZM, popř. i k dalším záležitostem k řešení. 
 

 
ad. 14. Různé, dotazy a připomínky občanů.  

Starosta vyzval přítomné hosty k přednesení diskusních příspěvků týkajících se 
projednávaného programu ZM, popř. i k dalším záležitostem k řešení. 
 
Pan Petr Grénar – chci poděkovat předchozímu zastupitelstvu městyse za jejich 
dosavadní činnost, všem občanům, kteří přišli k volbám, dále občanům za účast při 
dnešním zasedání a nově zvolenému zastupitelstvu přeji mnoho úspěchů 
v nadcházejícím volebním období.  

 
ad. 15. Ukončení zasedání. 

Příští zasedání zastupitelstva městyse je předběžně plánováno na 19. 11. 2018. 

Starosta městyse poděkoval za účast a v 18:35 hod. zasedání ukončil.  
 

Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
Ověřovatelé zápisu:             Mgr. Petr Ošlejšek        Tomáš Bohatec 

 
Ověřeno dne: 

 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 

 
 
 
 


