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VÝPIS USNESENÍ č. 26 
 

z jednání Rady obce dne 24. února 2020 
 

 
Usnesení 26/1/2020 
Rada obce schvaluje uspořádání zájezdu na předvelikonoční nákupy do Polska dne 4.4.2020. 
Předpokládané náklady na dopravu do výše 15.000,- Kč s tím, že obec Kněžpole uhradí 
náklady do výše 10.000,- Kč. Účastníci uhradí příspěvek ve výši 100,- Kč/osobu.  
 
Usnesení 26/2/2020 
Rada obce schvaluje pořízení 6 kusů světel dle cenové nabídky firmy Elfetex, spol. s r.o., 
Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín, a to světlomety DISANO 414926-00/RODIOP 1898 LED 
318W LED 318W CELL GRAFIT= v ceně 4.980,- Kč/ 1 ks bez DPH. 
 
Usnesení 26/3/2020 
Rada obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska k žádosti o vyjádření k projektové 
dokumentaci ke změně stavby před dokončením akce Výrobní hala KOVOP spol. s r.o., 
žadatele KOVOP spol. s r.o., sídlem Kněžpole 110, 687 12. Změna stavby spočívá převážně 
ve změně organizace dopravy v rámci areálu. 
 
Usnesení 26/4/2020 
Rada obce Kněžpole na základě cenových nabídek na akci: „Kněžpole – komunikace u 
fotbalového hřiště a Kněžpole – komunikace od bytovky č.p. 259 po č.p. 260“ vyhodnotila 
jako nejvýhodnější nabídku od firmy STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, v celkové ceně 3.088.809,87 Kč vč. DPH. Společnost splnila 
veškeré podmínky v rámci výběrového řízení, a to nejvýhodnější cenovou nabídku, záruční 
dobu 5 let a realizaci v období 3 – 7/2020. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí 
Kněžpole a firmou Strabag a.s. v intencích nabídky a pověřuje starostu jejím uzavřením. 
 
Usnesení 26/5/2020 
Rada obce Kněžpole na základě cenových nabídek na akci: „Kněžpole – komunikace od č.p. 
159 do č.p. 93“ vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od firmy Správa a údržba silnic 
Slovácka s.r.o., IČ 269 13 215, sídlem Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov, v 
nabídkové ceně 1.018.164,87 Kč vč. DPH 21%. Společnost splnila veškeré podmínky v rámci 
výběrového řízení, a to nejvýhodnější cenovou nabídku, záruční dobu 5 let a realizaci v 
období 3 – 7/2020. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Kněžpole a společností 
Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o., v intencích nabídky a pověřuje starostu jejím 
uzavřením. 
 
Usnesení 26/6/2020 
Rada obce Kněžpole schvaluje uspořádání řádného zasedání zastupitelstva obce Kněžpole dne 
10.3.2020 v 18:00 ve víceúčelové budově č.p. 103 s následujícím programem:  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení a zpráva starosty obce 
3. Uložení části finančních prostředků na termínovaný vklad 
4. Projekt stromořadí k výročí 800 let obce Kněžpole 
5. Odměny zastupitelstva obce 
6. Penzion 
7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
8. Závěr 
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   Petr Hubáček                                                                                     Mgr. Petr Knot 
   místostarosta                                                                                          starosta 


