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VÝPIS USNESENÍ č. 1 
z jednání Rady obce dne 24. října 2022 

 
 

 

Usnesení 1/1/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 103/3 v budově č.p. 103, 

k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, za následujících podmínek: trvání nájemní smlouvy 2 

roky, minimální výše nabídnutého nájemného bez záloh na energie 10.000,- Kč/měsíc, při 

výběru nejvhodnějšího nájemce bude zohledněna výše nabídnutého měsíčního nájemného a 

zároveň i případný trvalý pobyt v obci Kněžpole. Rada si zároveň vyhrazuje právo nepřijmout 

některou či žádnou z předložených nabídek. 

 

Usnesení 1/2/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje žádost o odstranění RD č.p. 15 v k.ú. Kněžpole u Uherského 

Hradiště, kterou podali žadatelé Ing. Zdeněk a MUDr. Lenka Kukulkovi a Mgr. Vladimír a 

Mgr. Marie Stránští. 

 

Usnesení 1/3/2022 

Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo - Dodatek č.1 mezi obcí Kněžpole a Strabag a.s., 

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 05 Praha 5, IČ: 60838744, kterým se celková cena za dílo 

„Kněžpole – zpevněná plocha SDH“ stanovuje na 855.585,10 Kč, dle přílohy č. 1. 

 

Usnesení 1/4/2022 

Rada obce schvaluje Smlouvu mezi obcí Kněžpole, IČ 00291013 a Dům dětí a mládeže, 

Uherské Hradiště, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 75089602 o užívání prostor 

knihovny za účelem výuky hry na kytaru a klávesy na období od 1.11.2022 do 31.5.2023, dle 

přílohy č.2. 

 

Usnesení 1/5/2022 

Rada obce pověřuje starostu obce zahájením činností spojených s výběrovým řízením na 

výstavbu inženýrských sítí a nové komunikace v lokalitě Přídolka.  

 

Usnesení 1/6/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Kněžpole, okres 

Uherské Hradiště, příspěvková organizace o povolení zapojit se do Výzvy č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 

Usnesení 1/7/2022 

Rada obce schvaluje Plán inventur 1/2022 – dle přílohy č. 3. 

 

Usnesení 1/8/2022 

Rada obce Kněžpole nedoporučuje zastupitelstvu obce Kněžpole odprodej vlastních akcií 

společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 

Uherské Hradiště, IČ 49453866 na základě veřejné nabídky této společnosti na odkup 

vlastních akcií na jméno. 

 

Usnesení 1/9/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje navýšení počtu obecních zaměstnanců o 1 pracovní místo.  

 

Usnesení 1/10/2022 
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Rada obce schvaluje členy redakční rady Kněžpolských novin, a to Ing. Petra Jakšíka a Ing. 

Kateřinu Vašíčkovou. 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Filip Hančík                                                                                Ing. Petr Jakšík 

     místostarosta                                                                                            starosta 


