
Výpis 

U S N E S E N Í   č. 16 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 10. března 2022 

 

k bodu č. 3 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/1/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o darování 
prodloužení vodovodního řadu a zřízení věcného břemene, mezi obcí a manžely Petrem a 
Ludmilou Švejčarovými, oba trvale bytem  dle 
přílohy č. 16-5/2022. 
 

 

k bodu č. 4 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/2/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje bezplatné poskytnutí bytu v 3.NP budovy č.p. 103, k.ú. 
Kněžpole u Uherského Hradiště na dobu 6 měsíců, pro potřeby ubytování uprchlíků z Ukrajiny, 

v rámci současné uprchlické vlny, způsobené válečným konfliktem. Bude nakoupeno potřebné 
vybavení a nábytek. Uzavření smlouvy o výpůjčce následně schválí rada. 
 
 

k bodu č. 5 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/3/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zřízení termínovaného vkladu u Komerční banky a.s., 
pobočka Uherské Hradiště do konce měsíce března roku 2022, s tím, že na něj bude převedeno 
z běžného účtu 15.000.000,-Kč. Výpovědní doba bude činit tři měsíce, úročení dle aktuální 
nabídky. 
 
 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/4/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje přípravu a realizaci akce Dětské a workoutové hřiště u 
tenisových kurtů včetně povrchů, s maximální cenou 800 tisíc Kč. 
 

 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/5/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků, mezi obcí 
Kněžpole, jako kupujícím a vlastníkem pozemků, potřebných pro budoucí realizaci projektu 
Příjezdová komunikace do průmyslové zóny Kněžpole, dle přílohy č. 16-7/2022, ve které je 
specifikován vlastník, konkrétní pozemky, kupní ceny a případně další podmínky kupní 
smlouvy. Náklady na zpracování geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemků 
uhradí obec.  
 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/6/2022 



Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků p.č. 
1479/157 o výměře 45 m2 a p.č. 1479/181 o výměře 13 m2, zapsaných na LV č. 82 pro k.ú. 
Kněžpole u Uherského Hradiště, mezi obcí Kněžpole, jako kupujícím a manželi Miroslavem a 

Helenou Chudíkovimi, bytem jako prodávajícími, a to za cenu 100,- 

Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 

 

k bodu č. 8 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/7/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje poskytnutí a vyplacení mimořádné odměny za rok 2021 
starostovi Mgr. Petru Knotovi ve výši jeho jedné měsíční odměny za iniciativu a osobní 
nasazení při přípravě podkladů pro podání žádostí o poskytnutí dotací obci Kněžpole, za 

úspěšnost v získávání těchto mimořádných zdrojů do rozpočtu, sloužících k intenzivnějšímu 
rozvoji obce, a dále za zajišťování právního servisu obci, zejména sepisování desítek kupních 
smluv v rámci výkupu pozemků na obchvat a sepisování nájemních a dalších smluv, které obec 
uzavírá. Mimořádná odměna bude vyplacena společně s odměnou za měsíc březen 2022. 
 

 

k bodu č. 9 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/8/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva obce Kněžpole za 
výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách: ( dle zákona č. 99/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 128/2000Sb. o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení č. 318/2017 Sb.,o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávních celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.  
 

místostarosta:16.320,- Kč 

člen rady obce: 3.600,- Kč 

předseda výboru/komise: 1.800,- Kč 

člen výboru/komise: 1.500,- Kč 

člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí: 900,- Kč. 
 

Odměna bude poskytována od 1 dubna 2022. V případě náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována od 1. dne následujícího měsíce, ode den 

složení slibu. 
V případě budoucích změn v obsazování jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 

dne zvolení do příslušné funkce. 
Zastupitelstvo obce Kněžpole v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích dále stanovuje, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, z aniž náleží nejvyšší odměna. 
 
 

k bodu č. 10 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

16/9/2022 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2022 takto: 

Příjmy: 27.495,- Kč 

Výdaje: 1.067.282,- Kč 

Financování: 1.039.787,- Kč  
dle přílohy č. 16 - 11/2022.   



 

 

 

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

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

 


