
Výpis 

U S N E S E N Í   č. 9 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole 

konaného dne 3. září 2020 
 

k bodu č. 3 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/1/2020 

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. 13 m2, 

dle přílohy č. 9 - 5/2020. Uvedená část bude oddělena geometrickým plánem pro dělení 

pozemků. Takto oddělená část bude prodána manželům Antonínu a Ivetě Dostálkovým, trvale 

bytem Kněžpole 298, 687 12, a to za cenu 100 Kč/m2, která je v obci cenou obvyklou 

v obdobných případech prodejů pozemků občanům. Náklady spojené se zpracováním 

geometrického plánu a převodem nemovitosti uhradí kupující. 
 

k bodu č. 4 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/2/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupních smluv o prodeji pozemků, mezi 

obcí Kněžpole, jako kupujícím a vlastníky pozemků, potřebných pro budoucí realizaci 

projektu Příjezdová komunikace do průmyslové zóny Kněžpole, dle přílohy č. 9-6/2020, ve 

které jsou specifikováni vlastníci, konkrétní oddělované části pozemků, kupní ceny a případně 

další podmínky kupní smlouvy, s výjimkou pozemků ve vlastnictví Ing. Petra Suchánka, které 

budou převedeny formou daru. Náklady na zpracování geometrických plánů pro dělení 

pozemků a náklady spojené s převodem pozemků uhradí obec.  

 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/3/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Kněžpole, jako 

obdarovaným a Ing. Petrem Suchánkem, trvale bytem Ke Hrádku 576, 686 01 Uherské 

Hradiště – Jarošov, jako dárcem, týkající se pozemků p.č. 1561/4, 1561/3, 1560/2, 1559/2, 

1560/118, 1560/117, 1560/116, 1560/115, 1560/114, 1560/113, 1560/108 a 1560/106, vše 

zapsáno na LV č. 1090 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště. Náklady spojené s převodem 

uhradí obdarovaný.  

 

k bodu č. 5 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/4/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí a společností 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49453866, Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské 

Hradiště, o koupi areálu bývalé ČOV Kněžpole v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště p.č. 

1479/155, trvalý travní porost o výměře 2.282 m2, p.č. st. 390 zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 187 m2, p.č. st. 391 zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 17 m2 a staveb umístěných 

na těchto pozemcích, vše v rozsahu dle znaleckého posudku č. 8058-036-2020 ze dne 

14.8.2020 zpracovaného znalcem Ing. Zdeňkem Šaškem, Prakšice 255, 687 56 Prakšice za 

cenu 530.550,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce Kněžpole uzavřením kupní smlouvy. 

Náklady spojené s převodem uhradí obec jako kupující. 

 

k bodu č. 6 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/5/2020 



Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zakoupení motorové stříkačky za cenu v maximální 

výši 270.000,- Kč. Po zakoupení nové stříkačky bude stará stříkačka nabídnuta obcí k prodeji 

za předpokládanou cenu 50.000,- - 70.000,- Kč.  

 

k bodu č. 7 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/6/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 takto: 

Příjmy: 80.800,- Kč 

Výdaje: 1.443.000,- Kč 

Financování: 1.362.200,- Kč  

dle přílohy č. 9 - 9/2020.   

 

k bodu č. 8 

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole 

9/7/2020 

Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje zařazení území obce Kněžpole do územní působnosti 

Místní akční skupiny Dolní Poolšaví na programové období let 2021 – 2027. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu. 

 

 

 

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

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


