
Výpis  

U S N E S E N Í   č. 2 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 2. března 2023 

 

k bodu č. 4 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/1/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole  
I. v souladu s ust. § 55b odst. 10 a následně § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ověřilo, že 
Změna č. 1 Územního plánu Kněžpole není v rozporu s  

a) Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 01.09.2021, 
b) územně plánovací dokumentací vydanou krajem: Zásady územního rozvoje Zlínského 

kraje (úplné znění po vydání Aktualizace č. 4), 
c) výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského 

úřadu. 
II. nerozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v příloze č. 3a návrhu Opatření 
obecné povahy. 

- v souladu s ust. § 55b odst. 9,  stavebního zákona nesouhlasí s předloženým návrhem 
Změny č. 1 Územního plánu Kněžpole a vrací předložený návrh pořizovateli se svými 
pokyny k úpravě dle přílohy tohoto usnesení: Pokyny k úpravě návrhu Změny č.1 
Územního plánu Kněžpole po opakovaném veřejném projednání. 

k bodu č. 5  
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/2/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zvýšení výkupní ceny pozemků nutných pro obchvat na 
částku 200 Kč/m2 .    

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/3/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole ponechává výkupní cenu pozemků nutných pro prodloužení ulice 
Trávníky na současné výši 100 Kč/m2 .    

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/4/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zvýšení výkupní ceny pozemků s klasifikací „druh pozemku: 
orná půda“ na částku 33 Kč/m2 .    

 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/5/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje nákup nemovitostí zapsaných na LV 33 pro katastrální 
území Kněžpole u Uherského Hradiště, konkrétně nemovitost č.p. 56 občanská vybavenost, 
pozemku stavební parcela č. 34/2 a pozemku stavební parcela č. 11/3, od vlastníka nemovitostí 

, . , ,  
. ,  30 ,   

 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

  



k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/6/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje nákup vnitřního vybavení  
, ,   

dle přílohy č. 2 - 7/2023. 

 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/7/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023  

dle přílohy č. 2 - 8/2023: 

Příjmy:     0 Kč 

Výdaje:  7 670 000 Kč 

Financování:  7 670 000 Kč 

 

k bodu č. 8 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/8/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Kněžpole  
dle přílohy č. 2 - 9/2023.  

 

k bodu č. 9 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/9/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje OZV č.1/2023 – pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích dle přílohy č. 2 – 10/2023. 

 

k bodu č. 10 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/10/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 2766/54 

v katastrálním území obce Kněžpole u Uh. Hradiště o výměře 21 m2, který vznikl na základě 
geometrického plánu č. 804-86/2022 oddělením části pozemku z parcely číslo 2766/4 - 14m2 a 

oddělením části pozemku z parcely č. 3009 - 7 m2  . 
, . . , . ,  

. , , . Veškeré náklady s převodem nemovitosti uhradí 
kupující. 
 

k bodu č. 11 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

2/11/2023 

Zastupitelstvo obce Kněžpole se seznámilo se stavem prací na projektu Plán rozvoje obce 
Kněžpole na léta 2023 – 2028 a pověřuje starostu jeho dopracováním. 
 

 

 

 

 

…………………………………………                …………………………………………               
Mgr. Filip Hančík, místostarosta obce                      Ing. Petr Jakšík, starosta obce 

             

 


