
Výpis z usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

07.11.2013 v 18:00 hodin v Kulturním domě Hrádek. 
 

 

Usnesení č. 590/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání ZO 
Hrádek Ing. Stehlíkovou Pavlu  a pana Pěčka Miloše. 
 
 
Usnesení č. 591/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedaní Zastupitelstva obce Hrádek. 
 
 
Usnesení č. 592/11/26 Z. 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání 
zvlášť. 
 
 
Usnesení č. 593/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2013 a 7/2013. 
 
 
Usnesení č. 594/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Plán inventur pro rok 2013.  
 
Usnesení č. 595/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a 
závazků ke dni 31.12.2013.  
 
 
Usnesení č. 596/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodloužení nájemních smluv na základě „Dodatku 
k nájemní smlouvě“ na dobu 2 let pro nájemníky: Zukal Jiří, Hrádek čp.331, Sokolová Jana, 
Hrádek čp.331 a Hrazdílek Josef, Hrádek čp.332.   
 
 
Usnesení č. 597/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Nařízení obce Hrádek č. 3/2013 – Tržní řád, kterým se 
ruší Nařízení č. 2/2013, Tržní řád. 
 

 

Usnesení č. 598/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pronájem části pozemku p.č. 5701/229, ostatní plocha 
o výměře 175 m2 a části pozemku p.č. 5701/231 – ostatní plocha o výměře 77 m2 panu Jiřímu 
Kresanovi na dobu neurčitou za cenu 0,70 Kč/m2/rok. Pronajaté části budou užívány 
v souladu s podanou žádostí.  
 
 
 
 



Usnesení č. 599/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pronájem části pozemku p.č. 5701/36 – orná půda o 
výměře 969 m2 panu Jiřímu Kresanovi na dobu určitou – 1 roku, s účinností od 1.1.2014 za 
cenu 0,70 Kč/m2/rok. Vysázení trvalých porostů  na dotčeném pozemku nepovoluje. 
 

 

Usnesení č. 600/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 5701/287 – ostatní plocha o 
výměře 68 m2 manželům Miloši a Haně Ambrozkovým za cenu 3,- Kč/m2. Celkem tedy za 
cenu 204,- Kč.  
 
 
Usnesení č. 601/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 7154 – zahrada o 
výměře 582 m2, p.č. 28/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2, p.č.28/3 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 82 m2 a p.č.28/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2.  
  
 
Usnesení č. 602/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 2185 s panem Milanem 
Mrázkem, dohodou, na pozemek bude vyvěšen záměr pronájmu pozemku. 
 
 
Usnesení č. 603/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s firmou Solar 2 na 
pozemek p.č. 6765/7 za cenu 16.059,- Kč/rok s účinností od 1.1.2014 do 31.03.2033. Součástí 
nájemní smlouvy je inflační doložka. 
 
 
Usnesení č. 604/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou 
Solar 2 za účelem uložení vedení VN do pozemku p.č. 1886 a to za úplatu ve výši 10.000,- 
Kč.  
 
 
Usnesení č. 605/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídající věcnému břemeni na pozemku p.č. 5701/8 a p.č. 5701/63 v k.ú. Hrádek u 
Znojma s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem realizovat stavbu :“Kabelová přípojka NN – 
Ing. Škrabal“. 
 
 
Usnesení č. 606/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídající věcnému břemeni na pozemku p.č. 1331, 2180/1, 2182/4, 2183/3, 2185/1 v k.ú. 
Hrádek u Znojma s firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem realizovat stavbu :“Hrádek, 
rozšíření kabelové distribuční sítě NN, Knotek M+J “. 
 
 
 



Usnesení č. 607/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Krojované mládeži bezplatný pronájem KD na 41. 
tradiční krojované hody. 
 
 
Usnesení č. 608/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přijetí do pracovního poměru na pracovní místo 
„Technický pracovník“ pana Skácela Oldřicha k 15.11.2013. 
 
 
Usnesení č. 609/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje ukončení nájmu z bytu č. 4 na čp. 332 s manžely 
Markem a Janou Badinskými ke dni 04.11.2013 dohodou. 
 
 
Usnesení č. 610/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje ponechat smlouvu s Českou poštou beze změn. 
 
 
Usnesení č. 611/11/26 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje další investiční akci „Zateplení budovy ZŠ“.  
 
 
 
V Hrádku dne 17.11.2013  
 
 
Zapsal: Jan Stavinoha 


