
Výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

28.02.2013 v 18:00 hodin v Kulturním domě Hrádek 
 

 

Usnesení č. 444/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání ZO 

Hrádek Ing. Stehlíkovou Pavlu a Ing. Jindřicha Rosu. 

 

Usnesení č. 445/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedaní Zastupitelstva obce Hrádek. 

 

Usnesení č. 446/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání 

zvlášť. 

 

Usnesení č. 447/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2012. 

 

Usnesení č. 448/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Rozbor hospodaření obce k 31.12.2012.  

 

Usnesení č. 449/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Zprávu o průběhu a výsledku inventarizace 

k 31.12.2012. 

 

Usnesení č. 450/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodloužení nájemních smluv na základě dodatku 

k nájemní smlouvě paní Svatavě Kolenčíkové, byt č. 3, čp. 332 na ½ roku (do 31.08.2013) a 

paní Janě Pagáčové, byt č. 6, čp. 331 na dva roky (do 31.12.2014). 

 

Usnesení č. 451/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pronájem nebytových prostor b objektu čp. 14 slečnám 

Ivě Matochové, bytem Hrádek čp. 152 a slečně Haně Jakšové, bytem Hrádek čp. 256, za 

účelem provozování kadeřnictví v obci za cenu 6.366,- Kč/objekt/rok, na dobu neurčitou. 

Součástí ujednání nájemní smlouvy bude inflační doložka. 

 

Usnesení č. 452/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 6746/91 o výměře 20 m2 panu 

Josefu Chudějovi za cenu 60,- Kč/m2. Celkem za cenu 1.200,- Kč. 

 

Usnesení č. 453/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 6746/93 o výměře 21 m2 a 

pozemku p.č. 6746/92 o výměře 21 m2 slečně Karolíně Kubicové za cenu 60,- Kč/m2. 

Celkem za cenu 2.520,- Kč. 

 

Usnesení  č. 454/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 6746/90 o výměře 20m2 panu 

Vladimíru Frydrychovi za cenu 60,- Kč/m2. Celkem za cenu 1.200,- Kč.  

 

 



Usnesení  č. 455/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pronájem pozemku firmě Hrazdílek-Smrž, se sídlem 

Hrádek čp. 290 – p.č.6765/5 – orná půda o výměře 5.326 m2 a p.č. 6765/8 – orná půda o 

výměře 1.106 m2, včetně oplocení výše uvedených pozemků za cenu 0,41 Kč/m2, na dobu 

neurčitou. Roční nájemné tedy celkem 2.637,- Kč. 

 

Usnesení  č. 456/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu zemního sklepa ev.č. 148, který se 

nachází pod pozemkem p.č. 5701/349. 

 

Usnesení  č. 457/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje bezplatný pronájem kulturního domu pro uspořádání 

tradičního mysliveckého plesu 2013. 

 

Usnesení  č. 458/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje uzavření dodatku k Nájemní smlouvě na byt č. 4, 

Hrádek čp. 331 pouze na slečnu Sokolovou Janu. 

 

Usnesení  č. 459/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek bere na vědomí  dokument „Akční plán rozvoje sociálních služeb 

Znojemska na rok 2013“. 

 

Usnesení  č. 460/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje smlouvu č. 014130003492/001 o zřízení práva 

odpovídající věcnému břemenu pro stavbu kabelové přípojky NN k rodinnému domu pana 

Marka Badinského. 

 

Usnesení  č. 461/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje darovací smlouvu na dar v celkové hodnotě 163.565,60 

Kč na informační kiosek a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení  č. 462/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Hrádek 

na rok 2013 a výsledek hospodaření za rok 2012, který činí ztrátu ve výši 5.070,47 Kč a který 

bude zaúčtován na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Částku ve 

výši odpisů 33.336,- Kč si ponechají ve svém rozpočtu. 

 

Usnesení  č. 463/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Návrh zadání pro vypracování územního plánu obce 

Hrádek. 

 

Usnesení  č. 464/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje podání žádosti o dotace na stavbu: „Výstavba IS pro 

RD Hrádek – OS RD Východ“. 

 

Usnesení  č. 465/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje investiční členský příspěvek SO Dyje ve výši 

80.729,80 Kč, který se zahrne do rozpočtu obce na rok 2013. 

 

 



Usnesení  č. 466/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje předsezonní kontrolu (revizi) dětského hřiště firmou 

Alestra s.r.o.. 

 

Usnesení  č. 467/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výběr firmy Znojmoinvesta Ing. Ladislava Křemečka 

na provedení výběrového řízení dodavatele firmy stavby: „Rekonstrukce a zateplení mateřské 

školy Hrádek“, na administraci projektu. 

 

Usnesení  č. 468/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje cenu 1 ks knihy za 400,- Kč, vč. DPH. 

 

Usnesení  č. 469/02/20 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje Geoportál – na zpracování dat inženýrských sítí 

 

 

 

V Hrádku dne 28.02.2013 

 

 

Zapsal: Jan Stavinoha 

 

 
 

 

 

 

 

 


