
Výpis 

U S N E S E N Í   č. 8 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 4. června 2020 

 

k bodu č. 3 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/1/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 
2766/1, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, o výměře cca. 15 m2, 

dle přílohy č. 8 - 5/2020. Uvedená část bude oddělena geometrickým plánem pro dělení 
pozemků. Takto oddělená část bude prodána manželům  
trvale bytem a to za cenu 100 Kč/m2. Náklady 
spojené se zpracováním geometrického plánu a převodem nemovitosti uhradí kupující.  
 
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/2/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. st. 
115/1 o výměře 74m2, zapsaného na LV č. 1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, mezi 
obcí Kněžpole, jako prodávajícím a 

jako kupujícím, za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek je prodáván 
včetně jeho součástí a příslušenství. Náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 

k bodu č. 4 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/3/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje účetní závěrku obce Kněžpole za rok 2019, 
sestavenou k 31.12.2019, včetně přezkoumání hospodaření obce Kněžpole za rok 2019 
s výrokem bez výhrad – dle přílohy č. 8 – 7/2020. 

 

k bodu č. 5 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/4/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje závěrečný účet obce Kněžpole včetně výsledku 
hospodaření obce za rok 2019 s výrokem bez výhrad, jehož součástí je převedení 
hospodářského výsledku roku 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let – dle přílohy č. 
8 -8/2020. 

 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/5/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 takto: 
Příjmy: 1.438.453,33 Kč 

Výdaje: 309.000,- Kč 

Financování: - 1.129.453,33 Kč  
dle přílohy č. 8 - 10/2020.   

 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/6/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje předložení nabídky společnosti Slovácké vodárny a 
kanalizace a.s., sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště, Sady, jako vlastníkovi 
pozemků p.č. 1479/155, st.390 a st. 391, zapsané na LV 1065 pro k.ú. Kněžpole u Uherského 



Hradiště a pověřuje starostu obce Mgr. Petra Knota jednáním o koupi výše specifikovaných 
pozemků za kupní cenu do maximální výše 490.000,- Kč. 
 

k bodu č. 8 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

8/7/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje přesunutí hlavních akcí v rámci oslav výročí 800 let 
od založení obce Kněžpole na rok 2021, a to s ohledem na současnou epidemiologickou 
situaci způsobenou onemocněním COVID-19 a nejistý vývoj v dalších měsících. 
 

 

 

 

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

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


