
Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

20.12.2012 v 18:00 hodin v Kulturním domě Hrádek. 
 

 

Usnesení č. 425/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání ZO 
Hrádek Ing. Štěpána Škrabala a Mgr. Janu Štruncovou. 
 
Usnesení č. 426/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedaní  Zastupitelstva obce Hrádek. 
 
Usnesení č. 427/12/19 Z. 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání 
zvlášť. 
 
Usnesení č. 428/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2012. 
 
Usnesení č. 429/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013.  
 
Usnesení č. 430/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5, čp. 322 o velikosti 3+1, se 
slečnou Marií Mészovou dohodou a přidělení bytu č. 5, čp. 332 o velikosti 3+1, slečně Anně 
Matochové na dobu 2 let. 
 
Usnesení č. 431/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemků smlouvou o smlouvě budoucí – p.č. 
5701/62, 5701/212, 5701/213 manželům Škrabalovým za cenu 60,- Kč/m2, celkem za 
62.340,- Kč. 
 
Usnesení č. 432/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 5701/470 – ostatní plocha o 
výměře 189 m2 manželům Škrabalovým za cenu 3,- Kč/m2, celkem za cenu 567,- Kč. 
 

Usnesení č. 433/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 6765/5 – orná půda o 
výměře 5.326 m2 a pozemku p.č. 6765/8 – orná půda o výměře 1.106 m2. 
 
Usnesení č. 434/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Šuléře Jaroslava, Hrádek čp. 156, pronájem 
řádku obecního vinohradu, jako náhradu za uvolněný pozemek – vlastního vinohradu. 
 

Usnesení  č. 435/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje „Smlouvu o úvěru č. 11970/12LCD“ s Českou 
spořitelnou, a.s. Praha 4 na dobu 15 let a pověřuje starostu k podpisu smlouvy .  
 
Usnesení  č. 436/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje nabídku VAS Znojmo na zajištění projekčních a 
inženýrských činností na akci: „Výstavba IS pro RD Hrádek – OS RD Východ“. 



Usnesení  č. 437/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor čp. 14 – 
kadeřnictví k 31.12.2012 dohodou. 
 
Usnesení  č. 438/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor čp. 14, za účelem 
provozování kadeřnictví. 
 
Usnesení  č. 439/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje bezplatný pronájem Kulturního domu za účelem 
pořádání Maškarního plesu – Fašanku, konaného 09.02.2013. 
 
Usnesení  č. 440/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek uděluje souhlas s pokácením ořechu na obecním pozemku na p.č. 
5701/200 . 
 
Usnesení  č. 441/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek  uděluje souhlas s pokácením borovice na obecním pozemku p.č. 
5701/299. 
 
Usnesení  č. 442/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek uděluje souhlas  s pokácením 1 ks ořechu, 1 ks borovice a 2 ks 
smrků, které se nachází u vlastního RD čp. 197 na pozemku obce na p.č. 5701/295. 
 
Usnesení  č. 443/12/19 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek uděluje souhlas s pokácením 1 ks smrku u vlastního rodinného 
domu čp. 67 na pozemku obce na p.č. 5701/310. 
 
 
 
V Hrádku dne 20.12.2012 
 
 
Zapsal: Jan Stavinoha 
 
 
 
 
 
 
 
 


