
Výpis 

U S N E S E N Í   č. 12 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 15. dubna 2021 

 

k bodu č. 3 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/1/2021 

Zastupitelstvo obce souhlasí s investičním záměrem pro akci s názvem Kněžpole - ZŠ 
Kněžpole-přístavba šaten a obnova fasády, který bude předložen jako příloha žádosti o dotaci, 
výzva MF ČR VPS – 228 – 3  – 2021, podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje 

materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.“ 
 

k bodu č. 4 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/2/2021 

Zastupitelstvo obce Kněžpole jmenuje zástupce obce paní ing. Kateřinu Vašíčkovou, 
a paní Kateřinu Kašnou, jako členy 

školské rady Základní školy a Mateřské školy Kněžpole, příspěvková organizace, Kněžpole 
100, 687 12, IČ 750 23 601 a to na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2024. 
 

k bodu č. 5 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/3/2021 

Zastupitelstvo obce Kněžpole volí Ing. Ladislava Polácha, 
jako přísedícího u Okresního soudu v Uherském Hradišti pro funkční 

období let 2021 – 2025. 

 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/4/2021 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 
3011/1, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře 18 m2, dle 

přílohy č. 12 - 9/2021. Pozemek bude prodán paní Anně Poláškové, 
a to za cenu 100 Kč/m2, která je v obci cenou obvyklou v obdobných případech 

prodejů pozemků občanům. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/5/2021 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 
2960/26 o výměře 90 m2, v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, mezi obcí Kněžpole, jako 
kupujícím a paní Zdenkou Táborskou,  
zastoupenou opatrovníkem 

 jako prodávajícím, a to za cenu 20,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí 
kupující. 
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/6/2021 

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. 12-8/2021, 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.  
 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

12/7/2021 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2021 takto: 
Příjmy: 92.190,- Kč 

Výdaje: 1.934.840,- Kč 

Financování: 1.842.650,- Kč  
dle přílohy č. 12 - 12/2021.   

 

 

 

 

 

 

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

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


