
 1 

VÝPIS USNESENÍ č. 3 
z jednání Rady obce dne 28. listopadu 2022 

 
 

 

Usnesení 3/1/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru dlouhodobého pronájmu části 

pozemků parc. č. 2766/8 o výměře 130 m2 a parc. č. 1782/52 o výměře 30 m2, zapsaných na 

LV č.1 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradištěm, a to zájemcům manželům Martinu a Janě 

Pančochovým, bytem Kněžpole 167, 687 12. Cena nájmu 1,- Kč/rok. 

 

Usnesení 3/2/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku p.č. 

2766/4 o  výměře 21 m2, zapsaného na LV č. 1 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, která je 

v geometrickém plánu pro dělení pozemků označena jako 2766/54, a to zájemci panu Aleši 

Strapinovi, bytem Kněžpole 116, 687 12.  

 

Usnesení 3/3/2022 

Rada obce Kněžpole doporučuje zastupitelstvu obce schválení koupě části pozemku p.č. 

1593/3, zapsaného na LV č. 747, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře cca 50 m2 

dle geometrického plánu, od paní Libuše Hudcové, bytem Kněžpole 212, 687 12. Na 

zbývající výměru výše uvedeného pozemku bude uzavřena smlouva o předkupním právu. 

Náklady na zpracování geometrického plánu pro dělení pozemku a náklady spojené 

s převodem pozemku uhradí obec.  

 

Usnesení 3/4/2022 

Rada obce schvaluje částku 19.950,- Kč + DPH jako náklady na prezentaci obce Kněžpole 

v knize Uherské Hradiště a okolí z nebe. 

 

Usnesení 3/5/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje sazbu za pronájem hlavního sálu kulturního zařízení na 2.000,- 

Kč/den a suterénu na 1.000,- Kč/den, a to s platností od 1. ledna 2023.  

 

Usnesení 3/6/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje sazbu za pronájem štěpkovače na 400,- Kč/hod provozu od 

přistavení stroje na místo štěpkování. Tato cena je platná od 1. ledna 2023. 

 

Usnesení 3/7/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 takto: 

Příjmy: 9.400,- Kč 

Výdaje: 9.400,- Kč 

Financování: 0 Kč  

dle přílohy č. 1.  

 

Usnesení 3/8/2022 

Rada obce schvaluje uspořádání řádného zasedání zastupitelstva obce Kněžpole dne 15. 

prosince 2022 v 18:00 v sále kulturního zařízení s následujícím programem:   
 

Navržený program: 

1/ Zahájení  

2/ Složení slibu člena Zastupitelstva obce Kněžpole 

3/ Schválení programu zasedání 
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4/ Kontrola usnesení, zpráva starosty obce 

5/ Jmenování člena ZO pro přípravu a schválení účetní závěrky  

6/ Vklad finančních prostředků na termínovaný účet 

7/ Investiční a ostatní akce na rok 2023 

8/ Neinvestiční dotace na rok 2023 

9/ Finanční rozpočet na rok 2023 

10/ Veřejnoprávní smlouvy na rok 2023 

11/ Rozpočtové opatření č. 6/2022     

12/ Diskuze 

13/ Závěr 

 

Usnesení 3/9/2022 

Rada obce jmenuje Bc. Přemysla Kupce za člena komise pro přípravu a schválení účetní 

závěrky za rok 2022. 

 

 

 

 

 

   Mgr. Filip Hančík                                                                                Ing. Petr Jakšík 

     místostarosta                                                                                            starosta 


