
Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

28.06.2012 v 19:00 hodin v  Kulturním domě Hrádek. 
 

 

Usnesení č. 346/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 
15. zasedání ZO Hrádek Mgr. Janu Štruncovou a Josefa Cholevu. 
 
Usnesení č. 347/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hrádek.  
 
Usnesení č. 348/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání 
zvlášť. 
 
Usnesení č. 349/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výběr pracovníka tajným hlasováním.  
 
Usnesení č. 350/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přijetí do pracovního poměru s Obcí Hrádek na údržbu 
veřejné zeleně v obci pana Karla Morongu, a to na období od 01.07.2012 do 31.10.2012. 
 
Usnesení č. 351/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výsledek výběrového řízení a prodej části pozemku o 
výměře 263 m2 z pozemku p.č. 2139 firmě Spišiak – FIPS, se sídlem Hlavní 74, Šanov, za 
cenu 200,- Kč/m2. Se žadatelem bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
 
Usnesení č. 352/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na základě dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě slečně Svatavě Kolenčíkové, bytem Hrádek č.p. 332 na dobu od 
01.09.2012 do 28.02.2013. 
 
Usnesení č. 353/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu části pozemku z pozemku p.č. 
5701/34 – zahrada o celkové výměře 1.836 m2. 
 
Usnesení č. 354/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 2180/1 v k.ú. Hrádek u Znojma, za účelem 
provedení el. přípojky NN pro novostavbu RD manželů Marka a Jany Badinských. 
 
Usnesení č. 355/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemků nad sklepy p.č. 4621/3 – ostatní 
plocha o výměře 68 m2 a pozemek p.č. 4621/6 – ostatní plocha o výměře 89 m2, oba za cenu 
3,- Kč/m2, manželům Zitě a Ondřeji Kubicovým. 
 
Usnesení č. 356/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje  pronájem pozemku p.č. 2185 – orná půda o výměře 
2.512 m2 panu Milanu Mrázkovi, bytem Hrádek č.p. 267, za cenu 0,15 Kč/m2. 
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Usnesení č. 357/06/15 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje  příspěvek Oblastní charitě Znojmo ve výši 500,- Kč. 
 
 
  
 
  
V Hrádku dne 28.06.2012 
 
 
Zapsal: Jan Stavinoha 
 


