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Z á p i s
o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek,
konaného ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 18:00 hodin
v sále Kulturního domu Hrádek
Starosta zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
v 18:00 hodin a přivítal přítomné.

BOD č. 1
Zahájení (technický bod)
1. Starosta konstatoval, že je
•
•

je přítomno 10 členů zastupitelstva - zastupitelstvo
usnášeníschopné. Omluven pan Hoc Josef
zapisovatelem byl jmenován pan místostarosta Jan Stavinoha

je

tedy

2. Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele
zápisu o průběhu 1. zasedání ZO.
Navrženi byli: paní Anna Badinská a pan ing. Jindřich Rosa, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 11/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
1. zasedání ZO Hrádek paní Annu Badinskou a pana Ing. Jindřicha Rosu.
Hlasování č. 1: 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se).
3. Starosta přednesl návrh programu zasedání.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Jednací řád zastupitelstva obce
Zřízení výborů zastupitelstva obce
Rozhodnutí o odměnách funkcionářů obce
Příkaz k inventarizaci za rok 2010
Rozpočtové opatření č. 7/2010
Přidělení sociálního bytu
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Pronájem a prodej obecních pozemků
Došlá pošta
Různé
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13. Diskuse
14. Závěr
Usnesení č. 12/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výše uvedený program zasedání
Zastupitelstva obce Hrádek.
Hlasování č. 2: 10 – 0 – 0.
4. Starosta přednesl návrh, aby diskuse probíhala ke každému bodu
jednání zvlášť.
Usnesení č. 13/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu
jednání zvlášť.
Hlasování č. 3: 10 – 0 – 0.

BOD č. 2
Kontrola usnesení z minulého zasedání
•
•
•

ZO ukládá starostovi – oprava obecní budovy č.p. 14, ZO Hrádek bere
na vědomí, že oprava budovy stála 92.760,- Kč.
Oprava fasády na obecní budově č.p. 312 – využití dotace Zelená
úsporám. Byla podána žádost o dotaci, čekáme na schválení.
V rámci reklamace bylo provedeno oplechování a zatepleného štítu na
obecní bytovce č.p. 331, 332.

BOD č. 3
Jednací řád Zastupitelstva obce Hrádek
Usnesení č. 14/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce
Hrádek.
Hlasování č. 4: 10 – 0 – 0.

BOD č. 4
Zřízení výborů zastupitelstva
Pan starosta předkládá návrh na zřízení tří výborů zastupitelstva v tomto
složení.
Finanční výbor:
předseda ing. Sokol Jaroslav, členové Josef Hoc a Badinská Anna.
Kontrolní výbor:
předseda ing. Stehlíková Pavla, členové Miloš Pěček a ing. Štěpán Škrabal.
Kulturně – školský výbor:
předseda ing. Jindřich Rosa, členové Josef Choleva a Mgr. Štruncová Jana.
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Usnesení č. 15/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výše uvedené výbory zastupitelstva.
Hlasování č. 5: 10 – 0 – 0.

Dále pan starosta navrhuje 5 nových členů valné hromady do Dobrovolného
svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice.
Navrženi byli: Josef Hoc, ing. Pavla Stehlíková, ing. Jaroslav Sokol,
Jan Stavinoha, Ondřej Kubic
Usnesení č. 16/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje navržené členy valné hromady za Obec
Hrádek.
Hlasování č. 6: 10 – 0 – 0.

BOD č. 5
Měsíční odměny a příplatky členů Zastupitelstva obce
Hrádek dle nařízení č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení
20/2009 Sb.
Pro místostarostu obce (neuvolněného člena zastupitelstva) byla navržena
odměna 7.509,- Kč + příplatek 200,- Kč na každých 100 obyvatel, tj. 2.000,Kč, celkem tedy 9.510,- Kč (odměna se zaokrouhluje na celé desítky Kč
nahoru).
Pro předsedy výborů (neuvolněné členy zastupitelstva) byla navržena odměna
ve výši 880,- Kč + příplatek 180,- Kč, celkem tedy 1.060,- Kč.
Pro členy výboru (neuvolněné členy zastupitelstva) byla navržena odměna ve
výši 570,- Kč + příplatek 180,- Kč, celkem tedy 750,- Kč.
Poskytnutí odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce bylo navrženo ode
dne 1. 12. 2010.
Usnesení č. 17/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje uvedené odměny členů zastupitelstva.
Hlasování č. 7: 10 – 0 – 0.

BOD č. 6
Příkaz k inventarizaci za rok 2010
Byl předložen Příkaz k inventarizaci, který vydal starosta obce dne 18. 10.
2010 se složením hlavní inventarizační komise, dílčích inventarizačních
komisí a likvidační komise.
Usnesení č. 18/11/1 Z
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Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Příkaz k inventarizaci za rok 2010,
vč. složení hlavní inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a
likvidační komise.
Hlasování č. 8: 10 – 0 – 0.

BOD č. 7
Rozpočtové opatření č. 7/2010
•

Pan starosta předkládá zastupitelstvu návrh, aby Zastupitelstvo obce
Hrádek pověřilo starostu obce k provádění rozpočtových opatření
v neomezené výši a aby následně tato rozpočtová opatření předkládal
Zastupitelstvu obce Hrádek ke schválení.

Usnesení č. 19/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby starosta obce prováděl rozpočtová
opatření v neomezené výši a následně tato rozpočtová opatření předkládal
Zastupitelstvu obce Hrádek ke schválení.
Hlasování č. 9: 10 – 0 – 0.
•

Rozpočtové opatření č. 7/2010.

Usnesení č. 20/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010.
Hlasování č. 10: 10 – 0 – 0.

BOD č. 8
Přidělení sociálního bytu
Na obecní bytovce č.p. 331 se uvolnil byt po paní Janě Fafílkové. Jedná se
o sociální byt č. 6 o velkosti 3+1. Před podpisem nájemní smlouvy je nutné
doložit výši příjmů nájemce, včetně osob žijících ve společné domácnosti.
Výše příjmů se bude posuzovat podle platných právních předpisů.
Byla schválena tajná volba hlasování o přidělení bytu.
Tajnou volbou byly navrženi:
Pagáčová Jana 9 hlasů
Jirků Roman
1 hlas
Usnesení č. 21/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přidělení sociálního bytu slečně Janě
Pagáčové.
Hlasování č. 1: 9 – 1 – 0.

BOD č. 9
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
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Dne 8. listopadu 2010 provedli pracovníci Krajského úřadu JmK dílčí přezkum
hospodaření Obce Hrádek za rok 2010. Byly zjištěny následující nedostatky:
- Dne 24. června 2010 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2009 s výhradou. Obec však nepřijala
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2009. Při schvalování závěrečného účtu
nebylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které stanoví,
že projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí
závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému
celku škodu.
- Dokladem č. 200318 ze dne 13.9.2010 zaúčtovala obec na účet 028 – Drobný
dlouhodobý hmotný majetek pořízení prolézačky „Housenka“ v pořizovací
hodnotě 64.300,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o pořízení
samostatné movité věci a soubory movitých věcí v souladu s obsahovou náplní
danou § 14 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Na základě těchto nedostatků přijímá Obec Hrádek tyto nápravná opatření:
- účetní obce přeúčtuje v měsíci listopadu 2010 pořízení prolézačky
„Housenka“ v pořizovací hodnotě 64.300,- Kč na účet 022 - samostatné
movité věci a soubory movitých věcí
- přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009, tj. provést
opravu účetní hodnoty pozemků a úpravu evidence pozemků a jejich
ocenění na základě Rozhodnutí o určení hranic pozemků v k.ú. Hrádek u
Znojma (tento nedostatek odstraněn doklady č. 100023 z 1.8.2010 a
doklady č. 200203 – 200270 ze dne 1.8.2010) a dále zaúčtovat zálohu
na prodej pozemku na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve výši
46.440,- Kč na závazkový účet jako krátkodobou přijatou zálohu na
prodej pozemku (tento nedostatek odstraněn dokladem č. 100005 ze dne
1.5.2010)
Usnesení č. 22/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Hrádek za rok 2010 včetně přijatých nápravných opatření.
Hlasování č. 12: 10 – 0 – 0.

BOD č. 10
Pronájem a prodej obecních pozemků
Obec uvažuje o prodeji pozemku p.č. 79/1 o výměře 254 m² v k.ú. Hrádek u
Znojma.
Usnesení č. 23/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje prodej pozemku p.č. 79/1.
Hlasování č. 13: 10 – 0 – 0.
Paní Jitka Crhová, bytem Hrádek č.p. 174, předkládá žádost o sdělení důvodu
neprodání pozemku p.č. 797 o výměře 31m². Na uvedeném pozemku chtěla
postavit novou garáž. Zastupitelstvo navrhuje, aby bylo s paní Crhovou
vyvoláno nové jednání o případném pronájmu výše uvedeného pozemku.
Zastupitelstvo žádost bere na vědomí.
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Pan Martin Sedliačik, bytem Hrádek č.p. 171, žádá o pronájem pozemku
p.č.5701/34, o výměře 1836 m². Pozemek se nachází nad sklepy za Brychtovým,
zastupitelstvo souhlasí s pronájmem, ale ne za účelem výsadby stromů. ZO
bere žádost na vědomí s tím, aby byl doplněn důvod pronájmu.

BOD č. 11
Došlá pošta
Krojovaná mládež Hrádek žádá o bezplatný pronájem kulturního domu,
k pořádání tradičních krojovaných hodů.
Usnesení č. 24/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje bezplatný pronájem kulturního domu.
Hlasování č. 14: 10 – 0 – 0.
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek č.p. 53, žádají, z důvodu
zakoupení nového kuchyňského robota do školní jídelny, převod finančních
prostředků z Fondu rezervního do Fondu reprodukce investičního majetku ve
výši 46.000,- Kč.
Usnesení č. 25/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje převod finančních prostředků z Fondu
rezervního do Fondu reprodukce investičního majetku ve výši 46.000,- Kč.
Hlasování č. 15: 10 – 0 – 0.

Základní
škola
a
Mateřská
škola,
Hrádek
č.p.
53,
žádají
Zastupitelstvo obce Hrádek o zaslání finanční částky 3.030,- Kč na roční
odpis majetku, nově zakoupený kuchyňský robot, dle odpisového plánu na rok
2010, za období 8/2010-12/2010.
Usnesení č. 26/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje zaslání částky 3.030,- Kč na roční
odpis majetku (kuchyňský robot).
Hlasování č. 16: 10 – 0 – 0.

BOD č. 12
Různé
•
•
•

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek dražby za nabízené pozemky od
Statního statku Valtice s.p. v likvidaci.
První adventní neděle 28. 11. 2010, od 19:00 hod. rozsvícení
vánočního stromu před kulturním domem v Hrádku.
Na veřejně prospěšné práce v zimním období od 1. 12. 2010 do 28. 2.
2011 byli zastupitelstvem navrženi následující žadatelé. Jan Choleva,
Zdeněk Fráňa, Karel Moronga, Milan Nadlický, Zdeňka Sedliačiková,
Anna Purčová.
Usnesení č. 27/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje výše uvedené pracovníky na VPP.
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Hlasování č. 17: 10 – 0 – 0.
•

Místní akční skupina, Znojemské vinařství, o.s. žádá doložit usnesení
zastupitelstva, které zmocňuje starostu obce k zastupování obce
Hrádek v MAS Znojemské vinařství, o.s.
Usnesení č. 28/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje, aby pan starosta Ondřej Kubic
zastupoval Obec Hrádek v MAS Znojemské vinařství, o.s.
Hlasování č. 18: 10 – 0 – 0.

•

Paní Emilie Hrazdílková, bytem Hrádek č.p. 237, žádá o pokácení dvou
stromů (třešeň, borovice), které se nachází u vlastního RD a svými
větvemi zasahují do telekomunikačního vedení.
Usnesení č. 29/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pokácení uvedených stromů.
Hlasování č. 19: 10 – 0 – 0.

•

Slečna Vladimíra Janíčková, bytem Hrádek č.p. 299, žádá o pokácení
ořechu, který se nachází u vlastního RD, na místě kde se ořech
nachází bude vybudován vjezd do dvora.
Usnesení č. 30/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pokácení uvedeného stromu.
Hlasování č. 20: 10 – 0 – 0.

•

Manželé Jiří a Marie Mészovi, bytem Hrádek č.p. 162, žádají o
pokácení ořechu, v místě kde se strom nachází plánujeme výstavbu
rodinného domu.
Usnesení č. 31/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pokácení uvedeného stromu.
Hlasování č. 21: 10 – 0 – 0.

•

Paní Marie Zakopčanová, bytem Hrádek č.p. 271, žádá o pokácení stromu
nad vlastním sklepem ev.č. 0100. Strom svými kořeny narušuje sklep.

Usnesení č. 32/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje pokácení uvedeného stromu.
Hlasování č. 22: 10 – 0 – 0.
•

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2011 je
navržena částka 490,-Kč/osoba/rok.

Usnesení č. 33/11/1 Z
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2011 ve výši 490,-Kč/osoba/rok.
Hlasování č. 23: 10 – 0 – 0.

•

U k l á d á
starostovi o provedení poptávky na dodavatele svozu domovního odpadu
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BOD č. 13
Diskuse
-

Paní Konvalinová a paní Janíčková požadují odstranění keřů na
hřbitovní zdi vedle márnice. Bude řešeno v rámci pracovníků VPP
v zimních měsících.
Paní Janíčková namítá a upozorňuje na volné pobíhání psů. Obec
znovu provede opatření k dodržování platné vyhlášky.
Pan Matuška – kontejnery u autodílny – při dešti odstřikuje
voda na zeď a dochází k vlhnutí zdiva – úkol pro starostu
Paní Badinská – dotaz na kanalizaci a na dokončení stavebních
míst – starosta odpovídá, uvedená investice bude na pořadu dle
nového rozpočtu obce na rok 2011.
Pan Sokol Jaroslav – upozorňuje, že probíhá jednání na
kanalizaci
v Jaroslavicích
bez
zástupců
obce
Hrádek
a
Dyjákovice. Je třeba učinit kroky, aby o tom věděli i
starostové z těchto obcí.

Závěr
•
•

Další zasedání ZO Hrádek je plánována na prosinec 2010.
Po projednání všech bodů programu ukončil pan starosta 1. zasedání
ZO Hrádek ve 20:00 hodin, poděkoval všem přítomným za účast a popřál
zastupitelům mnoho zdaru v práci do nadcházejícího volebního období.

Zapsal:

Jan Stavinoha

__________________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jindřich Rosa

_________________________________

Anna Badinská

_________________________________

…………………………………………………………………………………………

Ondřej Kubic
Starosta obce Hrádek
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