
Text žádosti: 

Podle zákona č. 106 /1999 sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) žádám o poskytnutí 

t ě c h t o informací: 

Na jednání Rady obce Kněžpole dne 24. července 2019 bylo schváleno usnesení 

Usnesení 14 /3 /2019 

Rada obce schvaluje vydání souh lasného stanoviska k pro jektové dokumentac i pro vydání 
spo lečného 

povolení dle vyhl. č. 405 /2017 Sb. na stavbu Administrativního zázemí KOVOP, 

investor: KOVOP spol. s r.o., Kněžpole čp. 110, 687 12, IČ 25553925, 

zpracované společnost í CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČ 28347765. 

1. Žádám Vás t ímto o zaslání dokumen tu t o h o t o souh lasného stanoviska. Žádám t aké o sdělení, 

na kterých parcelách má být, nebo měla být s tavba Administrativního zázemí Kovop umís těna . 

2. Žádám Vás t aké o zaslání zápisu z j ednání Rady obce Kněžpole ze d n e 24.7.2019. 



Obec Kněžpole 
Kněžpole čp.125 PSČ 687 12 

tel/fax 572 587 121 
IČO 291013 

č.j. ..MřjAtfJ.^ 
Vyřizuje: Mgr. Petr Knot 
Tel/fax.: 572 587 135 
e-mail.: uradfc^knezpole.cz 
Kněžpole: 31. 7. 2019 

CONTROL INVEST PROJECT s.r.o. 
Partyzánská 628 
686 81 Bzenec 

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Administrativní zázemí KOVOP" 

K Vaší žádosti ze dne 18. 7. 2019, týkající se výše specifikované projektové dokumentace stavebníka 
KOVOP spol. s r.o., IČ 25553925, předkládáme následující stanovisko: 

Obec Kněžpole souhlasí s realizací stavby „Administrativní zázemí KOVOP", na pozemcích 
p.č. 1560/129, 1560/130 a 3042/1, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, dle projektové 
dokumentace, zpracované společností CONTROL INVEST PROJECT s.r.o., IČ 28347765, 
číslo zakázky P022, datum 07/2019. 

Stavebník dodrží veškeré dotčené právní předpisy. 

Mgr. Petr Knot 
starosta obce 



Zápis č. 14/2019 
z jednání Rady obce Kněžpole ze dne 24. 7. 2019 

Přítomni : Mgr. Petr Knot, Petr Hubáček, Pavel Pavlica, Petr Švehla 
omluven: Ing. Petr Jakšík 

Program: 1/ Montáž nové zasouvací stěny v dolní třídě MŠ Kněžpole 
2/ Prodej pozemku st. č. 366 a p.č. 1440/27 
3/ Žádost o vyjádření k PD nové administrativní budovy KOVOP, spol. s r.o. 
4/ Zajištění projektanta na zpracování změny územního plánu 

1) V rámci rekonstrukce podlah v objektu MŠ Kněžpole byla zjištěna nutnost výměny stávající 
koženkové stěny. Odborná firma nabídla řešení pomocí sádrokartonových pouzder s následným 
osazením dveří z lamina. Odhadovaná cena dodávky a osazení pouzder je 37.121 Kč včetně DPH 
21% nabídnuté firmou KASADRA s.r.o., Okružní 1783, Uherské Hradiště- Mařatice, PSČ: 686 
05. 
Dveře budou následně objednány u pana Ladislava Juřeny, bytem Kněžpole 339, odhadovaná cena 
cca. do 10.000Kč 

Usnesení č. 14/1/2019: Rada obce Kněžpole pověřuje starostu obce objednáním dodávky a 
montáže dvou kusů stavebního pouzdra J.A.P. 705 NORMA STANDARD rozm. 1000x2500 do 
příčky tl. 125mm u společnosti KASADRA s.r.o. Okružní 1783, Uh. Hradiště - Mařatice, PSČ 
686 05 za cenu ve výši 37.121 Kč vč. DPH21%. 
pro: 4 

2) Byl zpracován znalecký posudek na cenu nemovitých věcí týkající se pozemků st. č. 366 a p.č. 
1440/27 ( pozemek pod bytovým domem č.p. 259 a přilehlá zahrada u bytového domu). 
Zpracovatel pozemku ing. Zdeněk Šašek ocenil oba pozemky v celkové ceně 620.250 Kč. 

Usnesení 14/2/2019: Rada obce se zabývala zjištěnou cenou pozemků p.č. st. 366 a p.č. 1440/27, 
dle znaleckého posudku č. 8001-037- 2019,zpracovaného Ing. Šaškem a doporučuje 
zastupitelstvu obce prodej obou pozemků v celkové ceně 310.000,- Kč, to s ohledem na to, že 
uvedené pozemky jsou užívány vlastníky bytových jednotek již více než čtyřicet let. 
pro:4 

3) Rada obce se zabývala žádostí o vydání stanoviska k projektové dokumentací na akci 
„Administrativní zázemí KOVOP" pro společné povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 SB, příloha č. 8 

Usnesení č. 14/3/2019: Rada obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska k projektové 
dokumentaci pro vydání společného povolení dle vyhl. č. 405/2017 Sb. na stavbu 
Administrativního zázemí KOVOP, investor: firma KOVOP spol. s.r.o., č.p. 110, Kněžpole 687 
12, zpracované společností CONTROLINVESTPROJECTs.r.o. 
pro: 3, zdržel se: 1 (Pavlica) 

4) Rada obce Kněžpole se zabývala nutností zajištění projektanta pro pořízení změny územního plánu 
pro obec Kněžpole 

Usnesení č. 14/4/2019: Rada obce Kněžpole pověřuje starostu obce oslovením tří 
autorizovaných architektů ve věci předložení cenové nabídky na zpracování Změny č. 1 
územního plánu Kněžpole.. 
pro: 4 
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Zápis pořízen dne: 24. 7. 2019 
Zápis pořídil: Petr Hubáček 

Petr Hubáček 
místostarosta 

datum podpisu: 

Mgr. Petr Knot 
starosta 

datum podpisu 

Prezenční listina: 

Mgr. Petr Knot 

Petr Hubáček .. 

Pavel Pavlica .. 

Petr Švehla 
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