
Výpis 

U S N E S E N Í   č. 10 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 17. prosince 2020 
 

k bodu č. 3 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/1/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2020 takto: 
Příjmy: 334.115,- Kč 

Výdaje: - 4.810.000,- Kč 

Financování: - 5.144.115,- Kč  
dle přílohy č. 10-5/2020.   
 
k bodu č. 4 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/2/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zařazení částky 100 tis. Kč do rozpočtu obce 
Kněžpole na rok 2021 pro potřeby v oblasti územního plánování a stavebního řádu.  
 

k bodu č. 5 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/3/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zařazení částky 200 tis. Kč do rozpočtu obce 
Kněžpole na rok 2021 na pořízení obecního kamerového systému a pověřuje Radu obce 
Kněžpole a pana ing. Petra Jakšíka prověřením možností a zajištění případných nabídek a 
legislativního rámce tohoto systému. 
 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/4/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zařazení částky 500 tis. Kč do rozpočtu obce 
Kněžpole na rok 2021 na zpracování projektové dokumentace na vybudování inženýrských 
sítí v lokalitě za sběrným dvorem. 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/5/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje plán investičních a ostatních akcí pro rok 2021 dle 
přílohy č. 10-6/2020. 

 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/6/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kněžpole pro rok 
2021 dle přílohy č. 10 – 7/2020. 

 

k bodu č. 8 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/7/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje finanční rozpočet obce na rok 2021 a to: 
Příjmy: 15.229.302,- Kč 

Výdaje:21.812.500,- Kč 

Financování: 6.583.198,- Kč  



dle přílohy č. 10 - 9/2020.   

 

k bodu č. 9 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/8/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžpole 
a Tělovýchovnou jednotou Sokol Kněžpole, IČ 61704211 o poskytnutí neinvestiční dotace 
pro rok 2021 dle přílohy č. 10 – 10/2020. 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/9/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kněžpole 
a Kněžpolskou chasou, IČ 26590786 o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 dle 
přílohy č. 10 –11/2020. 

 

k bodu č. 11 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/10/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupních smluv o prodeji pozemků, mezi 
obcí Kněžpole, jako kupujícím a vlastníky pozemků, potřebných pro budoucí realizaci 
projektu Příjezdová komunikace do průmyslové zóny Kněžpole, dle přílohy č. 10-14/2020, ve 

které jsou specifikováni vlastníci, konkrétní oddělované části pozemků, kupní ceny a případně 
další podmínky kupní smlouvy. Náklady na zpracování geometrických plánů pro dělení 
pozemků a náklady spojené s převodem pozemků uhradí obec.  
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/11/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o koupi pozemku p.č. 3018/5 
o výměře 2 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 3018/1, na základě geometrického 
plánu č. 743-394/2020, vše v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, zapsáno na LV č. 1405, 
mezi obcí Kněžpole, jako kupujícím a paní  bytem  a 
to za cenu 100,- Kč/m2. Náklady se zaměřením a převodem uhradí obec.  
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/12/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o koupi  pozemku p.č. 3051 
o výměře 2 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. st. 55/1, na základě geometrického 
plánu č. 743-394/2020, vše. Kněžpole u Uherského Hradiště, zapsáno na LV č. 1068, mezi 
obcí Kněžpole, jako kupujícím a paní  bytem , 
a to za cenu 100,- Kč/m2. Náklady se zaměřením a převodem uhradí obec.  
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/13/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o koupi pozemků p.č. 
1440/51, 1440/53 a 1440/55, vše v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, zapsáno na LV 734, 
mezi obcí Kněžpole, jako kupujícím a paní , bytem 

, a to za cenu 100,- Kč/m2. Náklady za převod uhradí obec.  
 

k bodu č. 12 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/14/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje obecní úřad zasíláním kopií veškeré korespondence, 
týkajících se stavebních a územních řízení v průmyslové zóně Kněžpole jednotlivým 



zastupitelům, v zájmu zvýšení jejich informovanosti o dané problematice. Kopie rozhodnutí a 
vyjádření budou zasílány formou emailu. 
 

k bodu č. 15 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

10/15/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole pověřuje Radu obce Kněžpole zřízením komise životního 
prostředí, která se bude zabývat otázkami průmyslové zóny. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………                ………………………………………………… 

Hubáček Petr, místostarosta obce             Mgr. Petr Knot, starosta obce 


