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VÝPIS USNESENÍ č. 70 
z jednání Rady obce dne 18. května 2022 

 
 

 

Usnesení 70/1/2022 

Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jakubem Horňákem, Kněžpole 269, 687 12, 

IČ 14438461, týkající se předmětu nájmu: Objekt občanské vybavenosti čp. 49 v Kněžpoli – 

hospoda na hřišti (místnost o podlahové ploše 47m2, pronajímaná jako nebytový prostor) 

včetně přilehlé plochy o výměře 1130m2 s těmito podmínkami: výše nájmu 15.000,- Kč/rok, 

doba nájmu 2 roky, zachování povinnosti bezplatného zapůjčení areálu pro SDH Kněžpole, 

Kněžpolskou chasu a TJ Sokol Kněžpole jednou ročně pro každou složku. Zálohy na energie 

budou hrazeny měsíčně. 

 

Usnesení 70/2/2022 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Kněžpole a společností 

MIVACAR s.r.o., IČ 28294050, týkající se části pozemku p.č. 3004 (viz příloha č.1) 

zapsaného na  LV č. 1 pro k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, a to za účelem umístění 

slunečníků a posezení pro návštěvníky „Kavárny u Gajdoša“. Doba výpůjčky se stanovuje na 

3 roky.   

 

Usnesení 70/3/2022 

Rada obce schvaluje čerpání provozních prostředků školy za účelem udržení pozice školní 

asistentky v mateřské škole z důvodu překlenutí období září-prosinec 2022, ve výši dle 

přílohy č. 2 

 

Usnesení 70/4/2022 

Rada obce schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Kněžpole, která je 

součástí Základní školy a Mateřské školy Kněžpole, okr. Uherské Hradiště, příspěvková 

organizace, IČ 75023601, sídlem Kněžpole 100, 687 12 pro školní rok 2022/2023. Zároveň se 

obec jako zřizovatel zavazuje uhradit případné zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a 

to nad výši stanovenou podle § 161 až 162 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon. 

 

Usnesení 70/5/2022 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330071516/001-

ADS, mezi obcí a společností EG.D, a.s., IČ28085400, sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 

602 00 Brno, dle přílohy č. 3 

 

Usnesení 70/6/2022 

Rada obce pověřuje místostarostu Petra Hubáčka jednáním s manžely Musilovými, bytem 

Kněžpole 249, ve věci prodloužení nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1440/31. 

 

. 

 

 

 

 

 

   Petr Hubáček                                                                                     Mgr. Petr Knot 

   místostarosta                                                                                          starosta 


