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VÝPIS USNESENÍ č. 2 
z jednání Rady obce dne 14. listopadu 2022 

 
 

 

Usnesení 2/1/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a panem Michalem 
Mošťkem, týkající se bytu č.p. 103/3, 
v budově č.p. 103, stojící na p.č. st. 452 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště. Doba nájmu 2 
roky, nájemné ve výši 12.000,-Kč bez záloh na energie. 
 

Usnesení 2/2/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemků p.č. 
2291/2 a 2750 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, která je v geometrickém plánu pro 
dělení pozemků označena jako st. 613, o výměře 50 m2, a to zájemci panu Marku Hudcovi, 

Pozemky se nachází pod jeho vinným sklepem.  
 

Usnesení 2/3/2022 

Rada obce Kněžpole doporučuje zastupitelstvu obce schválení koupě pozemku p.č. 1593/3, 
zahrada, o výměře 376 m2, zapsáno na LV č. 747, v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště od 
paní Libuše Hudcové,  za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem uhradí obec.   
 

Usnesení 2/4/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje Smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku mezi obcí 
Kněžpole, Kněžpole 125, IČ 00291013 a společností Fritex s.r.o., sídlem Markvartice 108, 

675 22 Markvartice, IČ 29298555, dle přílohy č. 1.  
 

Usnesení 2/5/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu ordinace praktického 
lékaře v objektu č.p. 52, Kněžpole, s dobou trvání nájmu 3 roky, měsíční výše nájemného 
3.000,- Kč bez energií a služeb, a to stávajícímu nájemci, společnosti Lékaři L&K s.r.o., se 
sídlem Bílovice 522, 687 12 Bílovice. 
 

Usnesení 2/6/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu tenisových kurtů s 
umělým povrchem, které se nacházejí ve sportovním areálu, budova technického zázemí čp. 
45 – sprchy, šatny a místnost pro správce tenisových kurtů, tenisová zeď, krytý prostor na 
sezení a přilehlé pozemky, a to zájemci Tenisový klub Kněžpole, zastoupen Petrem Vážanem, 
IČ 26593092. Doba nájmu 4 roky, nájemné 1,- Kč/rok. 
 

Usnesení 2/7/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytových prostor v 
budově čp. 103 (klubovna, kuchyně, přípravna, hlasatelna, WC, sprcha, předsíň-úklid, šatna 
denní kout, umývárna, předsíň, terasa, sauna, která se skládá z šatny, soc. zařízení, samotné 
sauny, bazénku), dále travnatá plocha hřiště, a to zájemci Tělovýchovná jednota Sokol 
Kněžpole, zastoupená Karlem Hančíkem, Kněžpole 103, IČ 61704211. Doba nájmu 4 roky, 

nájemné 1,- Kč/rok. 
 

Usnesení 2/8/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu buňkové sestavy 3 
kusů buněk o výměře 44,5m2, které slouží jako nebytový prostor v areálu kluziště v Kněžpoli, 
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a to zájemci Kněžpolská chasa, se sídlem Kněžpole 279, 687 12 Kněžpole, IČ 26590786. 
Doba nájmu 4 roky, nájemné 1,- Kč/rok. 
 

Usnesení 2/9/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu budovy zasazovacího 
střediska č.p. 155 v Kněžpoli, a to zájemci Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, 
oblastní spolek Uherské Hradiště, se sídlem Hlinky 78, 687 24 Uherský Ostroh-Kvačice, IČ 
75157497. Doba nájmu 2 roky, nájemné 1,- Kč/rok. 
 

Usnesení 2/10/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uspořádání akce s názvem Adventní tvoření dne 4. prosince 
2022 s předpokládanými náklady do výše 20.000,- Kč. Akce se uskuteční ve spolupráci se 
SRPŠ při ZŠ Kněžpole. 
 

Usnesení 2/11/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uspořádání akce s názvem Rozsvěcování kněžpolského 
Betléma dne 18. prosince 2022. 
 

Usnesení 2/12/2022 

Rada obce Kněžpole Rada obce Kněžpole schvaluje uspořádání 11. ročníku Silvestrovského 
výšlapu dne 31.12.2022. 
 

 

 

 

 

   Mgr. Filip Hančík                                                                                Ing. Petr Jakšík 

     místostarosta                                                                                            starosta 


