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VÝPIS USNESENÍ č. 69 
z jednání Rady obce dne 27.4.2022 

 
 

 

Usnesení 69/1/2022 

Rada obce pověřuje Ing. Kateřinu Vašíčkovou a p. Ivetu Hruškovou – zaměstnance obce 
Kněžpole, provedením veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Kněžpole, 
okres Uh. Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 75023601, za účetní období roku 2021 a to v 
termínu do 30.9.2022. 
 

Usnesení 69/2/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, týkající se bytu č. 103/3 
v budově č.p. 103, k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, dle přílohy č. 1, v trvání od 
30.4.2022 do 30.9.2022. 

 

Usnesení 69/3/2022 

Rada obce schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky části pozemku p.č. 3004, k.ú. 
Kněžpole u Uherského Hradiště, část o výměře cca. 20 m2 vyznačena v příloze č. 2, pro 
potřeby zřízení letní zahrádky hospody U Gajdoša, společnosti MIVACAR s.r.o., IČ 
28294050, sídlem Kněžpole 56. Délka výpůjčky bude činit tři roky. 
 

Usnesení 69/4/2022 

Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu objektu občanské vybavenosti čp. 49 
v Kněžpoli (hospoda na hřišti), včetně přilehlé plochy o výměře 1130 m2, včetně souvisejících 
zařízení (stánek srubový, krytý prostor na sezení, podium, taneční plocha, objekt WC, 
pergola). Výše nájmu min. 15.000,- Kč/rok, doba nájmu 2 roky. Budoucí nájemce je povinen 
umožnit uspořádání akcí obce a v omezeném rozsahu akcí občanských sdružení. 
 

Usnesení 69/5/2022 

Rada obce Kněžpole schvaluje zveřejnění adresného záměru prodeje částí pozemku p.č. 
2766/8 o výměře cca. 130 m2 a 1782/52 o výměře cca. 30 m2, k.ú Kněžpole u Uherského 
Hradiště, manželům , 687 12. 

Oddělované části viz. příloha č. 3. 

 

Usnesení 69/6/2022 

Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kněžpole a Charitou 
Kroměříž, IČ 18189750, sídlem Ztracená 63/1, 76701 Kroměříž, zastoupena Mgr. Annou 
Valachovou. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč na 
provoz Charitního domu pokojného stáří, Cetechovice v roce 2022. 

 

Usnesení 69/7/2022 

Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Kněžpole a Sociálními 
službami Uherské Hradiště, p.o., IČ 00092096, sídlem Štěpnická 1139, 68606 Uherské 
Hradiště. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč na 
provoz Domova pro seniory Buchlovice v roce 2022 

 

Usnesení 69/8/2022 

Rada obce schvaluje uspořádání výletu pro důchodce do Litovelského Pomoraví 
s předpokládaným náklady obce ve výši maximálně 45.000,- Kč. Účastníci zaplatí 
symbolický poplatek ve výši 150,- Kč. Obec uhradí náklady na dopravu a vstupné. 
Předpokládaný termín je 28. 6. 2022. 
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   Petr Hubáček                                                                                     Mgr. Petr Knot 

   místostarosta                                                                                          starosta 


