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Z á p i s 
 

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, 
konaného ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18:00 hodin 

v kavárně Kulturního domu Hrádek. 
 
 

Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek 
v 18:00 hodin a přivítal přítomné. 

 
 

BOD č. 1 
 

Zahájení (technický bod) 
 

1. Starosta konstatoval, že je 
 

• je přítomno 9 členů zastupitelstva - zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Omluven Pěček Miloš a Ing. Škrabal Štěpán.    

• zapisovatelem byl jmenován: Jan Stavinoha.  

 
 2. Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na 
ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO.  
 Navrženy byly: paní Mgr. Štruncová Jana a Ing. Stehlíková Pavla, 
které s návrhem souhlasí.  
 

Usnesení č. 35/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 
2. zasedání ZO Hrádek paní Mgr. Štruncovou a paní Ing. Stehlíkovou.  

Hlasování č. 1: 9(pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se). 

 
3. Starosta přednesl návrh programu zasedání. 
 

Program:    1.  Zahájení 
 2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 3.  Rozpočtové opatření č. 8/2010 
 4.  Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011 
 5.  Výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací 
 6.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 a OZV č. 2/2010 
 7.  Pronájem a prodej obecních pozemků 
 8.  Došlá pošta 
 9.  Různé 
 10. Diskuse 
 11. Závěr 
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Usnesení č. 36/12/2 Z 

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výše uvedený program zasedání 
Zastupitelstva obce Hrádek. 
Hlasování č. 2: 9 – 0 – 0. 

 
 
4. Starosta přednesl návrh, aby diskuse probíhala ke každému bodu 

jednání zvlášť. 
 

Usnesení č. 37/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu 

jednání zvlášť. 
Hlasování č. 3: 9 – 0 – 0. 

 
  

BOD č. 2 
 

Kontrola usnesení z minulého zasedání 
 

 

• Bylo uloženo starostovi znovu projednat žádost paní Jitky Crhové, 
bytem Hrádek č.p. 174 o odkoupení pozemku na p.č. 797 v k.ú. Hrádek u 
Znojma za účelem stavby garáže. Na minulém zasedání ZO byla tato 
žádost zamítnuta. Stará garáž na pozemku byla odstraněna na obecní 
náklady. Část pozemku pod garáží se propadá do sklepu pod pozemkem. 
Starosta pozval paní Crhovou na jednání zastupitelstva, kde paní 
Crhová trvá na odkoupení pozemku a možnosti postavení plechové 
garáže. 

Diskuse: 
Pan Hoc dává návrh na pronájem pozemku za účelem stavby garáže. 
Starosta upozorňuje, že je třeba předložit novou žádost o pronájem pozemku 
za účelem stavby garáže.  
 

• Pan Martin Sedliačik, bytem Hrádek č.p. 171, žádal o pronájem pozemku 
p.č. 5701/34 v k.ú. Hrádek u Znojma (nad sklepy za Brychtovým na 
minulém zasedání byl navržen pronájem pozemku, ale ne na výsadbu 
stromů, aby kořeny stromů neprorůstaly do sklepů pod pozemkem – ZO 
bere žádost na vědomí. 

Úkol: Dle sdělení starosty – pan Sedliačik požádá vlastníky sklepů o 
souhlas s výsadbou stromů. Zajistí tak souhlasy vlastníků sklepů pod 
pozemkem. 
Diskuse: 

 

• Bylo uloženo starostovi o provedení poptávky na dodavatele svozu 
domovního odpadu. 

Úkol: trvá  
Diskuse: 
Byla podána výpověď firmě A.S.A. Smlouva má  ½ roční výpovědní lhůtu, ve 
které bude provedena poptávka.  
 

• Pan Matuška – kontejnery u autodílny – při dešti odstřikuje voda na 
zeď a dochází k vlhnutí zdiva.  

Úkol: trvá – na jaře se bude řešit přístřešek 
Diskuse: 
 

• Odstranění křovin z hřbitovní zdi vedle márnice. 
Úkol: splněn. 
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BOD č. 3 

 
Rozpočtové opatření č.8/2010 

 
Členové ZO obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 8/2010 
Jedná se o: 
Úpravu rozpočtu na straně příjmů a na straně výdajů za odkoupení pozemku. 
 
Diskuse: 
 
 

Usnesení č. 38/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010 Obce 

Hrádek. 
Hlasování č. 4: 9 – 0 – 0. 

 
 
 
 

BOD č. 4 
 

Návrh pravidel rozpočtové provizoria na rok 2011 
 

Jedná se o návrh, jakým způsobem bude nakládáno s finančními prostředky 
obce po dobu rozpočtového provizoria, tj. neschváleného rozpočtu obce. 
Způsob nakládání s finančními prostředky obdrželi členové ZO. Finanční 
prostředky budou čerpány pouze na nejnutnější výdaje, na úhradu  povinného 
pojištění, na vodu, plyn, elektřinu, dále budou poskytnuty příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím a výdaje na nejnutnější opravy a údržbu 
majetku obce a budou hrazeny závazky obce. 
   
     Tento návrh rozpočtového provizoria na rok 2011 se po schválení ZO  
stává rozpočtovým provizoriem schváleným.   
Diskuse: 
  

Usnesení č. 39/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria 

na rok 2011. 
Hlasování č. 5: 9 – 0 – 0. 

 
 
 

BOD č. 5 
 

Výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací 
 

Na základě dohody Zastupitelstva obce Hrádek bylo vypsáno výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu na provádění zimní údržby v Obci Hrádek. 
Výběrové řízení bylo vypsáno 1.12.2010 a bylo zveřejněno i dálkovým 
přístupem. 
ZO obdrželo tyto nabídky: 

1. Nabídka - Pavel Sokol – soukromý zemědělec, Hrádek č.p. 326 
2. Nabídka - Hrazdílek – Smrž, Hrádek č.p. 290 
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Ad l) nabídka pana Sokola Pavla – shrnování sněhu za cenu 550,-/hod. Dne 
16.12.2010 pan Sokol Pavel písemně od výběrového řízení na vlastní žádost 
odstoupil.   
 
Ad 2) nabídka firmy Hrazdílek – Smrž – prohrnování sněhu za cenu 500,-/hod. 

- odvoz sněhu při kalamitě za cenu  
500,-/hod.  

- posyp pískem za cenu 500,-/hod. Cena 
písku bude přefakturována. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH – 20%. 
 
Diskuse: 
Pan Hoc se ptá, jaké problémy byly v loňském roce se shrnováním sněhu. 
Starosta odpovídá, že s panem Sokolem delší dobu byla špatná komunikace, 
byl na dovolené a nezajistil prohrnování sněhu. 
Pan Sokol uvádí, že prohrnování měl zajištěno a stačilo zavolat, aby se 
začalo prohrnovat.  
 
 

Usnesení č. 40/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje na zabezpečení zimní údržby Obce 

Hrádek firmu Hrazdílek – Smrž. 
 Hlasování č. 7: 6 – 0 – 3. 

 
 
Smlouva o dílo: bude projednána na dalším jednání ZO. 
ZO ukládá starostovi připravit smlouvu na zimní údržbu. 
 
 
 

BOD č. 6 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 

 
V rámci metodické činnosti Ministerstva vnitra byl i náš úřad seznámen 
s účinnosti zákona č. 280/2009 Sb. – daňový řád a s ním související zákon 
č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
daňového řádu. Daňový řád ruší zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se především o zajištění terminologického souladu zákona o místních 
poplatcích s daňovým řádem. 
Návrh nové vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích obdrželi členové ZO 
v podkladech pro jednání zastupitelstva. 
 
Diskuse: 
- 
  

Usnesení č. 41/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o 

místních poplatcích  
 Hlasování č. 8: 9 – 0 – 0. 

 
 

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 
 
Jedná se o vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené  Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu. 
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Diskuse: 
- 
 

Usnesení č. 42/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 

herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu 

 Hlasování č. 9: 9 – 0 – 0. 

 

 
Směrnice č. 3/2010 o zabezpečení zákona o finanční 
kontrole č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. 

 
Byla předložena přepracovaná Směrnice č. 3/2010 o zabezpečení zákona o 
finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
 
Diskuse: 
- 
 

Usnesení č. 43/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Směrnici č. 3/2010 o zabezpečení 

zákona o finanční kontrole.   
 Hlasování č. 10: 9 – 0 – 0. 

 
 

Směrnice č. 4/2010 o poskytování cestovních náhrad 
pro zaměstnance a členy zastupitelstva obce. 

 
Dále byla upravena Směrnice o poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance 
a členy zastupitelstva obce. 
 
Diskuse: 
- 
 

Usnesení č. 44/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Směrnici č. 4/2010 o poskytování 

cestovních náhrad pro zaměstnance a členy zastupitelstva obce.  
 Hlasování č. 11: 9 – 0 – 0. 

 
  

BOD č. 7 
 

Pronájem a prodej obecních pozemků 
 

 
Pagáč Ján, Hrádek č.p. 307, podal žádost o odkoupení pozemků p.č. 6746/63 o 
výměře 49 m2 a p.č. 759 o výměře 26 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma. 
 
Diskuse: 
 
- 
 

Usnesení č. 45/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 6746/63 o 

výměře 49 m2 a p.č. 759 o výměře 26 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma. 
 Hlasování č. 12:  9 – 0 – 0. 
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Matocha Jiří , Hrádek č.p. 152, podal žádost o odkoupení pozemku na p.č. 
7333 v k.ú. Hrádek u Znojma. 
Diskuse: 
Do diskuse se přihlásila paní Plundráková, která upozorňuje, že v případě 
prodeje pozemku a následného oplocení pozemku dojde ke zúžení místní 
komunikace.  
Zastupitelstvo obce Hrádek – bere žádost na vědomí a  
ukládá starostovi provést šetření na zajištění šířky místní komunikace pro 
projíždění vozidel. 

 
Manželé Josef a Františka Sokolovi, Hrádek č.p. 103 žádají o pronájem 
pozemků p.č. 218/8 o výměře 276 m2, p.č. 218/7 o výměře 435 m2 a p.č. 
5701/307 o výměře 68 m2. 
Diskuse: 
- 

Usnesení č. 46/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pronájem pozemků p.č. 218/8, 218/7, 

5701/307 manželům Sokolovým a to od 1. 1. 2011. 
 Hlasování č. 13: 8 – 0 – 1. 

 
 

Slečna Marie Mészová žádá Zastupitelstvo obce Hrádek o prodej obecního 
pozemku p.č. 79/1 o výměře 254 m² v k.ú. Hrádek u Znojma. 
Diskuse: 
-  

 

Usnesení č. 47/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 79/1 o 

výměře 254 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma. 
 Hlasování č. 14: 9 – 0 – 0. 

 
 

 

BOD č. 8 
 

Došlá pošta 
 

1. Vegacom, a.s., v zastoupení společnosti Telefonica O2 – žádost o 
souhlas s provedením výkopových prací na pozemku p.č. 5701/201 k.ú. 
Hrádek u Znojma. 

Jedná se o položení telefonního kabelu na přípojku telefonu pro rodinný dům 
čp. 168 – pana Kubáně Pavla. 
 
Diskuse: 
 -  

Usnesení č. 48/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje žádost firmy Vegacom, a.s. 

 Hlasování č.15 : 9 – 0 – 0. 

 
 

2. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Domova svatého Josefa.  
Diskuse: 
ZO žádost se bere na vědomí. 

 
3. Žádost Gajdůška Pavla a Šubrtové Michaely Hrádek č.p. 331 o 

prodloužení nájemní smlouvy na další 3 měsíce (leden – březen 2011). 
S podmínkou, že na tyto 3 měsíce bude nájemné zaplacené předem. 
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Diskuse: 
ZO žádost bere na vědomí – smlouva skončila k 31. 12. 2010. 
 

4. Stížnost na obyvatele obecního bytu č.p. 331, 332 – na pí Ďurišovou, 
Badinskou, Tomanovou, Sokolovou. 
Stížnost podala rodina Šubrtova. 

Diskuse: 
ZO bere na vědomí. 
 

5. Pan Josef Přikryl, Hrádek č.p. 124, žádá o přijetí do pracovního 
poměru, jako zaměstnanec Obce Hrádek, po panu Zdeňku Sojkovi. 

Diskuse: 
ZO bere žádost na vědomí. 

 
6. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, Kotkova 

3725/24 oznamuje, že v období od 1.12.2010 do 31.3.2011 proběhne na 
přilehlých pozemcích silnic v katastru obce Hrádek, ve vlastnictví SÚS 
Jmk oblast Znojmo, kácení suchých stromů. 

Diskuse: 
ZO bere oznámení na vědomí. 
 

7. ZO byla předložena dohoda o ukončení nájmu ke dni 30.11.2010, bytu č. 
6 o velikosti 3+1, na bytovce č.p. 331, mezi Obcí Hrádek a paní Janou 
Fafílkovou. 

Diskuse: 
ZO bere dohodu na vědomí. 
 

8. ZO byla předložena cenová nabídka a návrh označení provozoven: Hospoda 
u Kima, Kadeřnictví, Market Flop na obecním domě č.p. 14. 

Diskuse: 
ZO bere na vědomí. 

 
9. Slečna Jana Pagáčová, Hrádek č.p. 307, podala žádost o prominutí nájmu 

v nebytových prostorech na č.p. 14, z důvodu rekonstrukce provozovny 
kadeřnictví na vlastní náklady. 

Diskuse: 
- ZO bere na vědomí žádost  a pověřuje finanční výbor, aby předložil návrh 
o osvobození nájmu na dalším jednání ZO. 

 
10. Daňový poradce ing. Karel Ondrášek předkládá ZO nabídku  na 

zpracování a vyhodnocení řízení rizik zaměstnanců Obce Hrádek. 
Diskuse: 
 

 Usnesení č. 49/12/2 Z 
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje nabídku ing. Karla Ondráška.  

Hlasování č. 16: 0 - 9 - 0 

 
  
11. ZO byla předložena od paní Aleny Blanárové dohoda o ukončení nájmu 

k 31.12.2010 v nebytových prostorech č.p. 14, prodejna potravin Flop.   
Diskuse: 
ZO dohodu bere na vědomí. 

 
 

BOD č. 9 
 

Různé 
• Provoz obecní Avie – Autoopravna Matuška - oprava tachometru, 

stanovit cenu za 1km. 

• Byla zaslána výpověď firmám .A.S.A., I.R.I, ing Ondrášek. 
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• Ochutnávka ml. vín - So 18.12.2010 v 17:00 hod. kavárna KD. 

• Turnaj ve stolním tenise - Po 27.12.2010 od 9:00 hod. sál KD. 

• TJ Sokol Hrádek Silvestr - 31.12.2010 od 20:00 hod. 

• Poplatek do knihovny 20,- Kč, návrh na zvýšení 50,- Kč, 30,- Kč 
důchodci, studenti, děti do 15 let. 40,- Kč cizí kniha + náklady na 
poštovné. 

  
 Usnesení č. 50/12/2 Z 

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje navýšení poplatku v místní knihovně na 
50,- Kč, důchodci, studenti, děti do 15 let 30,- Kč, kniha z cizí knihovny 

40,- Kč + náklady na poštovné. 
Hlasování č.16: 9 - 0 - 0 

 

• Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, 21.12.2007 nám byla KHS Jmk 
schválená výjimka se žádostí o prodloužení termínu úprav na ZŠ a MŠ 
Hrádek č.p. 53, která byla udělena do 31.12.2010. Jedná se hlavně o 
nevyhovující kapacitu sociálního zařízení v MŠ Hrádek. Na upozornění 
ze strany hygieny nám bylo doporučeno o podání a zažádání další 
výjimky od 31.12.2010 na další období. Tato žádost o  výjimku  byla 
na KHS v současné době podána. 
      Tímto dávám celou záležitost na vědomí obecnímu zastupitelstvu.             
Mgr. Švejcarová Květoslava, ředitelka školy. 

Diskuse: 
ZO zprávu bere na vědomí. 
 
 

BOD č. 10 
 

Diskuse 
 

• Pan Střecha – chce postavit montovanou halu na zahradě vedle domu 
č.p. 189, o rozloze 9 x 14m – Bylo mu odpovězeno, aby zašel na STÚ 
Jaroslavice, kde mu budou podány informace. 

• Pan farář Sobotka – děkuje občanům a obci za pomoc při provádění 
oprav kostela. Přednesl, kdy budou vánoční bohoslužby včetně 
koncertů. Možnost návštěvy kostela 25.12.2010 od 15:00 do 17:00 hod. 
Možnost odebrání ohně z Betléma. 

• Pan Přikryl Josef, upozorňuje na stínění smrku před RD paní Belánové. 
Starosta zajde k Belánům a domluví se na dalším postupu.  

• Paní Sokolová se ptá, kdo vlastně uklízí chodníky. 

• Pan Střecha upozorňuje na splavování štěrku a velkou vodu při deštích 
v ulici pana Cholevy Petra a paní Belánové. 

 
 
 

Závěr 
 

• Po projednání všech bodů programu ukončil starosta 2. zasedání 
ZO Hrádek ve 20:10 hodin, poděkoval všem přítomným za účast, popřál 
členům zastupitelstva a občanům k nadcházejícím svátkům.  

 
 
 
Zapsal: Jan Stavinoha               __________________________________ 
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Ověřovatelé zápisu: 
 

 
 Ing. Pavla Stehlíková   __________________________________ 

  
 
 
               
      Mgr. Jana Štruncová                _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ………………………………………………………………………………………… 

       Ondřej Kubic 
          Starosta obce Hrádek 


