
Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

19.04.2012 v 18:00 hodin v Kulturním domě Hrádek. 
 

 

Usnesení č. 289/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání ZO 
Hrádek pana Josefa Hoce a Ing. Jindřicha Rosu. 
 
Usnesení č. 290/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hrádek.  
 
Usnesení č. 291/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání 
zvlášť. 
 
Usnesení č. 292/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Rozpočet obce Hrádek na rok 2012 za oddíl paragraf.  
 
Usnesení č. 293/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 2185 – orná půda o 
výměře 2.512 m2 v k.ú. Hrádek u Znojma, za 0,15/m2. 
 
Usnesení č. 294/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4621/3 – ostatní plocha o 
výměře 68 m2 a p.č. 4621/6 – ostatní plocha o výměře 89 m2, za 3,- Kč/m2. 
 
Usnesení č. 295/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby byly provedeny kroky k výkupu možných 
pozemků kolem slepého ramene řeky Dyje. 
 
Usnesení č. 296/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje odkoupení pozemku p.č. 5701/319 a p.č. 5701/317, za 
cenu 13.400,- Kč od Státního statku Valtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 297/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Cenovou přílohu č. 2 firmy .A.S.A., spol. s r.o., 
provozovna Miroslav, ke smlouvě č. 926068.  
 
Usnesení č. 298/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje změnu vývozu kontejneru na papír 1 x za 14 dní. 
 
Usnesení č. 299/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene stavby „Obytný soubor RD Východ, Hrádek“ pod silnici II/408 plynovodního 
potrubí, kanalizačního potrubí, kabelu pro veřejné osvětlení na p.č. 2628/1 v k.ú. Hrádek u 
Znojma.  
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Usnesení č. 300/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje povolení k vybudování bezbariérového přístupu do 
prodejny květinářství, Hrádek č.p. 112, na p.č. 5701/239 v k.ú. Hrádek u Znojma. 
 

Usnesení č. 301/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Pronájem nebytových prostor v budově ZŠ, Hrádek 53, 
naproti čekárny praktického lékaře o výměře 15 m2 za účelem provozování masérského 
salónu, v případě, že MUDr. Přinosil dá souhlas. 
 
Usnesení č. 302/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje příspěvek TJ Sokol Hrádek, ve výši 52.000,- Kč na 
provoz klubu a dále příspěvek na zakoupení fotbalové branky do výše 30.000,- (na základě 
předložené faktury). 
 
Usnesení č. 303/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje odklad investičních akcí MŠ do doby přidělení dotace. 
 

Usnesení č. 304/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přijmout do pracovního poměru s Obcí Hrádek na 
údržbu veřejné zeleně pana Jana Cholevu, a to na dobu 6-ti měsíců.  
 

Usnesení č. 305/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje převedení investičních akcí vedených na účtech 042 
0027, 042 0028 a 042 0032 na majetkové účty obce. 
 

Usnesení č. 306/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje odpis pohledávek u účtu 911 0101 ve výši 12.000,- Kč 
a z účtu 911 0103 ve výši 7.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 307/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje  opravu KD – schody + průčelí p. Jiřím Matochou. 
 
Usnesení č. 308/04/12 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje  vydání brožury. 
 
 
  
 
  
V Hrádku dne 19.04.2012 
 
Zapsal: Jan Stavinoha 
 


