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1.4 bourání staré vodárny: do konce 08.2022 

1.5 VO v obci Kněžnice a v osadách Javornice a Pekloves: do konce 06.2022 instalace řídící 
jednotky na OÚ Kněžnice, ztlumení na 80% po 23:00, svícení na 20% výkonu po celou noc 

 

2. Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro funkční období 2022-2026 

- zastupitelstvo obce schvaluje počet 5ti členů zastupitelstva obce pro funkční období 2022-
2026   

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 
3. Schválení  závěrečného účtu obce za rok 2021 a účetní závěrky za rok 2021, Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021: 
 

- zastupitelstvo obce schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Kněžnice za rok 
2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněžnice za rok 2021 

- kontrola proběhla dne 13.12.2021 "dálkově" a 30.03.2022 na OÚ Kněžnice 
- byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.): 
 

o § 13 odst. 1 písm. b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o 
přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. 

 
- zastupitelstvo obce proto ukládá starostovi obce odstranit chyby a přijmout nápravná 

opatření k zamezení opakování chyb: 
 

o důsledně, v řádném termínu (do 15 dnů od projednání závěrečného účtu obce) podat 
přezkoumávajícímu orgánu informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

 
- zastupitelstvo obce a příspěvkové organizace schvaluje účetní závěrku za rok 2021. 

 
Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 
 

4. Schválení žádosti o rušení noční klidu 

- na základě písemné žádosti SDH Kněžnice ze dne 06.06.2022 oznámí OÚ Kněžnice, že v souladu 
s článkem 3 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce Kněžnice č. 3/2017 o nočním klidu 
se doba nočního klidu nevymezuje z 4. na 5. července 2022 kvůli letní zábavě pořádané SDH 
Kněžnice na celém území obce Kněžnice 

 

Pro: 5     Proti: 0 
SCHVÁLENO 

 


