
Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek konaného dne 

17.05.2012 v 19:00 hodin v  Kulturním domě Hrádek. 
 

 

Usnesení č. 309/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 
13. zasedání ZO Hrádek Mgr. Janu Štruncovou a pana Josefa Hoce. 
 
Usnesení č. 310/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hrádek.  
 
Usnesení č. 311/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání 
zvlášť. 
 
Usnesení č. 312/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012 Obce Hrádek.  
 
Usnesení č. 313/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr prodeje části pozemku z pozemku p.č. 2139 – 
ostatní plocha o celkové výměře 907 m2, v k.ú. Hrádek u Znojma, na stavbu bytového domu. 
 
Usnesení č. 314/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 2712 - výměra 
147.631 m²- orná půda, 2741- výměra 17.067 m²- orná půda, 1714- výměra 13.500 m²- orná 
půda, 1764- 4.507 m²- orná půda, 1782- 2.300 m²- orná půda, 2656- 2.900 m²- orná půda, 
2736- 3.886 m²- orná půda, 2737- 297 m²- orná půda, 2738- 8.395 m²- orná půda, 2743- 
10.843 m²- orná půda, 1801- 3.600 m²- orná půda, 1802- 1.800 m²- orná půda, 1803- 5.000 
m²- orná půda, 6841- 27.505 m²- orná půda, 1354- 42.043 m²- orná půda, v k.ú. Hrádek u 
Znojma. Celkem 29,1 ha. 
 
Usnesení č. 315/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje provedení odhadu ceny pozemku u rybníka a vodní 
plochy. 
 
Usnesení č. 316/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným 
uchazečem, který se umístil na 1. místě: VHZ-DIS spol. s r.o., Mírová 25, 618 00 Brno, 
současně pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí a následně k podpisu smlouvy 
s vybraným uchazečem. Vše až v termínu, kdy je tyto úkony možné učinit dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 
 
Usnesení č. 317/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby při realizaci plynárenského zařízení číslo smlouvy 
216/2010/1210000617 na akci „Obytný soubor RD východ Hrádek, stavební objekt 04 STL 
plynovod a přípojky“.  
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Usnesení č. 318/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje žádost pani Ivy Kypré, Hrádek  
č.p. 40 o osazení dalšího světla veřejného osvětlení. 
 
Usnesení č. 319/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje  změnu dodavatele na plyn a elektrické energie firmu 
Armex Energy od 01.06.2012. 
 

Usnesení č. 320/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek revokuje usnesení č. 301/04/12 Z. 
 

Usnesení č. 321/05/13 Z: 
Zastupitelstvo obce Hrádek revokuje usnesení č. 256/01/10 Z. 
 
 
   
V Hrádku dne 17.05.2012 
 
 
 
Zapsal: Jan Stavinoha 


