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VÝPIS USNESENÍ č. 66 
z jednání Rady obce dne 27. ledna 2022 

 
 

 

Usnesení 66/1/2022 

Rada obce schvaluje pokácení jednoho kusu jabloně na pozemku p.č. 1430/85 v k.ú. Kněžpole 
u Uherského Hradiště. Starosta zajistí vydání povolení ke kácení. 
 

Usnesení 66/2/2022 

Rada bere na vědomí nový platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Kněžpole, příspěvková 
organizace dle přílohy č. 1. 
 

Usnesení 66/3/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. OT-001030072109/001-MPEL, Kněžpole, „Bouchal p.č. 70/2, kabel NN“, mezi 
obcí a společností EG.D, a.s., IČ 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno dle 
přílohy č. 2 

 

Usnesení 66/4/2022 

Rada obce schvaluje uzavření dohody o užívání kulturního zařízení – objekt budovy čp. 52 
Kulturní zařízení - prostory vstupního vestibulu se sociálním zařízením, sálu a jeviště mezi 
Obec Kněžpole, Kněžpole 125, zastoupeno Mgr. Petr Knot, IČ 00291013 a Kněžpolský 
mužský sbor, zastoupeno: Petr Hubáček, Kněžpole 251, IČ 27021521. Doba užívání je 
stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Užívání je bezplatné. 
 

Usnesení 66/5/2022 

Rada obce schvaluje uzavření dohody o užívání kulturního zařízení – objekt budovy čp. 52 
Kulturní zařízení - prostory vstupního vestibulu se sociálním zařízením, sálu a jeviště mezi 

Obec Kněžpole, Kněžpole 125, zastoupeno Mgr. Petr Knot, IČ 00291013 a Děvčice z 
Kněžpola, zastoupeno: Hana Hubáčková, Kněžpole 254, IČ 22677241. Doba užívání je 
stanovena od 1.1.2022 do 31.12.2022. Užívání je bezplatné. 
 

Usnesení 66/6/2022 

Rada obce schvaluje uzavření dohody o užívání kulturního zařízení – objekt budovy čp. 52 
Kulturní zařízení - prostory vstupního vestibulu se sociálním zařízením, sálu a jeviště mezi 
Obec Kněžpole, Kněžpole 125, zastoupeno Mgr. Petr Knot, IČ 00291013 a Štrajchkapela z 
Kněžpola, zastoupeno: Petr Hubáček, Kněžpole 254, IČ 22901361. Doba užívání je stanovena 
od 1.1.2022 do 31.12.2022. Užívání je bezplatné. 
 

Usnesení 66/7/2022 

Rada obce schvaluje uzavření dohody o užívání kulturního zařízení – objekt budovy čp. 52 
Kulturní zařízení - prostory vstupního vestibulu se sociálním zařízením, sálu a jeviště mezi 
Obec Kněžpole, Kněžpole 125, zastoupeno Mgr. Petr Knot, IČ 00291013 a Taneční studio 
Yalla, zastoupeno: Romana Valová, Kněžpole 125, IČ 06659161. Doba užívání je stanovena 
od 1.1.2022 do 31. 12. 2022. Užívání je bezplatné. 
 

Usnesení 66/8/2022 

Rada obce schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 
č.2016/679, pro rok 2022, dle přílohy č.3. 
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Usnesení 66/9/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 
2022 mezi obcí Kněžpole a jednotlivými příjemci dotací, dle přílohy č. 4 

 

Usnesení 66/10/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uzavření Přílohy č. 1/2022 ke Smlouvě o poskytování 
regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovního fondu 
uzavřené mezi Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, 
Velehradská 714, 686 01 Uh. Hradiště, IČ 00092118 a Obcí Kněžpole. Dodatek upravuje výši 
finančních prostředků na nákup a zpracování knih pro Místní knihovnu Kněžpole na rok 
2022. Dle přílohy č. 5 

 

Usnesení 66/11/2022 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Kněžpole a 
na 

základě které žadatelé vybudují prodloužení vodovodního řádu dle projektové dokumentace, 
zpracované Ing Tomášem Achilesem, na své náklady s tím, že prodloužení vodovodního řádu 
následně zdarma převede obci. Podmínkou bude také závazek žadatelů, že v případě budování 
komunikace, která je v územním plánu navržena mimo jiné v těsném sousedství jejich 
pozemků, nebudou tomuto projektu bránit. Situační návrh je přílohou č. 6 

 

Usnesení 66/12/2022 

Rada obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci akce 
„Provozní areál na parc. č. 1544/1 a souvisejících, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště“, 
investora PROREALBAU s.r.o., čp. 218, 687 12 Kněžpole 

 

Usnesení 66/13/2022 

Rada obce se seznámila se stížností , týkající se 
postupu ředitelky ZŠ a MŠ Kněžpole, Mgr. Ireny Šichové, v otázce uplatňování hygienických 
opatření proti šíření onemocnění COVID-19 vůči nezletilému 
Rada neshledala pochybení v postupu ředitelky ZŠ a MŠ Kněžpole v oblasti dodržování 
v dané době platných nařízení, dopadajících na provoz základních a mateřských škol a jejích 
uplatňování vůči  Rada schvaluje zaslání odpovědi stěžovatelce v duchu 

tohoto usnesení. 
 

Usnesení 66/14/2022 

Rada obce schvaluje bezplatné poskytnutí prostor kulturního zařízení pro účely organizace 
příměstských táborů pro děti v temínech 11.—15.7.2022 a 22.- 26.8.2022, které budou 
organizovány obdobně jako v loňském roce ze strany Domu dětí a mládeže, Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště.  
 

Usnesení 66/15/2022 

Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o odvozu, využití a odstranění 
odpadu, mezi obcí Kněžpole a společností Odpady-Třídění-Recyklace a.s., IČ 63483980, 
sídlem Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, dle přílohy č. 7 

 

Usnesení 66/16/2022 

Rada obce schvaluje zakoupení dvou kusů zásahových obleků DEVA PATRIOT ELITE CZ 
s nápisem HASIČI, od společnosti 4FIRE s.r.o., IČ 07036973, sídlem Pod Kostelem 1278/39, 
696 04 Svatobořice-Mistřín, v ceně 34.960,- Kč vč. DPH, dle cenové nabídky, která je 
přílohou č. 8 
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Usnesení 66/17/2022 

Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení dýchacích přístrojů pro JSDH 
Kněžpole do dotačního programu Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Zlínského kraje, který vyhlašuje Zlínský kraj pro rok 2022. 

 

Usnesení 66/18/2022 

Rada obce neschvaluje návrh na snížení rychlosti a umístění příčných prahů v úseku mezi 
sběrným dvorem a areálem bažantnice. V rámci úpravy dopravního značení bude značka 
začátku obce přemístěna na úroveň bývalé čistírny odpadních vod.  Podél bývalé čistírny a 
bažantnice bude tedy nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. 
 

 

 

 

   Petr Hubáček                                                                                     Mgr. Petr Knot 

   místostarosta                                                                                          starosta 


