
Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

25.04.2013 v 18:00 hodin v Kulturním domě Hrádek 
 

 
Usnesení č. 484/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání ZO Hrádek Mgr. Janu 
Štruncovou a paní Annu Badinskou. 
 
Usnesení č. 485/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedaní Zastupitelstva obce Hrádek. 
 
Usnesení č. 486/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání zvlášť. 
 
Usnesení č. 487/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přijetí kronikářky obce paní Petru Dufkovou. 
 
Usnesení č. 488/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje účetní závěrku obce Hrádek za rok 2012.  
 
Usnesení č. 489/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hrádek, okres Znojmo, 
příspěvková organizace, za rok 2012. 
 
Usnesení č. 490/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje finanční příspěvek Svazu důchodců ČR, ZO Hrádek na činnost ve výši 
10.000,- Kč na rok 2013. 
 
Usnesení č. 491/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Hrádek na materiál – dlažbu ve výši 
30.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 492/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Hrádek na činnost ve výši 52.000,- Kč na 
rok 2013. 
 
Usnesení č. 493/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje neinvestiční příspěvek Rybářskému sdružení na činnost ve výši 10.000,- 
Kč na rok 2013. 
 

Usnesení č. 494/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Rozpočet obce Hrádek na rok 2013 za oddíl paragraf s následujícími 
změnami oproti vyvěšenému návrhu: snížení par. 6409 o 40.000,-, navýšení par. 3419 o 30.000,- Kč, zapojení 
par. 3429 s částkou 10.000,- Kč.  
 
Usnesení č. 495/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr směny pozemků ve vlastnictví obce Hrádek a Agra Jevišovice, a.s., 
tj. záměr směny pozemku p.č. 2498 – orná půda o výměře 245 m2, pozemku p.č. 2499 – orná půda o výměře 682 
m2 a pozemku p.č. 2501/1 – orná půda o výměře 4.243 m2 za pozemek p.č. 2372 – vodní plocha o výměře 517 
m2.   
 
Usnesení č. 496/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2183/3 – orná půda o výměře 87 m2 a pozemku 
p.č. 2182/4 – orná půda o výměře 113 m2 od paní Dagmar Knotkové za cenu 60,- Kč/m2. Celkem tedy za 
12.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 497/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.  32 a p.č. 5701/262. 
 
 



Usnesení č. 498/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4750/1 – ostatní plocha o výměře 272 m2, 
p.č. 4750/2 o výměře 253 m2 a pozemku p.č. 4750/3 – ostatní plocha o výměře 126 m2. 
 
Usnesení č. 499/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku smlouvou o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 
1521 – orná půda o výměře 1.050 m2 a p.č. 1503 – orná půda o výměře 472 m2 paní Zuzaně Gašparové, za 
účelem výstavby rodinného domu na těchto pozemcích za cenu 110,- Kč/m2. Celkem tedy za 167.420,- Kč. 
 
Usnesení č. 500/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek  schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 218/7, p.č. 218/8 a p.č. 5701/307. 
 
Usnesení č. 501/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 218/6 a p.č. 5701/471. 
 
Usnesení č. 502/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 7194/1, který vznikl rozdělením z pozemků 
p.č. 7194 – zahrada o výměře 442 m2, p.č. 7195 – ostatní plocha o výměře 90 m2, 7196/1 – ostatní plocha o 
výměře 73 m2, p.č.7196/2 – ostatní plocha o výměře 154 m2 a p.č. 7196/3 – ostatní plocha o výměře 104 m2. 
 
Usnesení č. 503/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 7194/2, který vznikl rozdělením (GP) 
z pozemku p.č. 7194 – zahrada o celkové výměře 442 m2. 
 
Usnesení č. 504/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 6942/8 – orná půda o výměře 186 m2 panu Karlu 
Pavelkovi ml. Za cenu 60,- Kč/m2. Celkem tedy za 11.160,- Kč.. 
 
Usnesení č. 505/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje ukončení nájmu dohodou budovy čp. 203 k 30.06.2013. 
 
Usnesení č. 506/04/22 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej kotliny s kotlem panu Miroslavu Šuléřovi za cenu 2.000,- Kč + 
DPH. 
 
 
 
 
V Hrádku dne 25.04.2013  
 
 
 
Zapsal: Jan Stavinoha 
 
 
 
 
 
 
 
 


