
Výpis usnesení ze schůze rady obce Hrádek č. 28, konané 

dne 15.1.2020 v 16:00 v kanceláři starosty 
 
 
 
 

Rada obce projednala a přijala návrh usnesení: 
 
 
 

  2020/28/1 Rada obce schvaluje program schůze rady.  
  

  2020/28/2  Rada obce schvaluje kontrolu usnesení.  
 

  2020/28/3  Rada obce schvaluje pronájem obecních pozemků parc. č. 1991/2, 906/6, 927, 926, 917/1, 
914/2, 925, 947/1, 923, 924, 906/4, 906/1 p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

  2020/28/4 Rada obce bere na vědomí dopis od velitele JSDH xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

  2020/28/5 Rada obce schvaluje záměr pachtu obecních pozemků parc. č. 1200/3, 1200/5, 1205/2, 
1210/4, 1210/1, 1210/3, 1210/2. 

 

  2020/28/6 Rada obce schvaluje záměr pachtu obecních pozemků parc. č. 1731/1, 1730/2, 1847/2, 
1848/1. 

 

  2020/28/7 Rada obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2020, cestovní náhrady. 
 

  2020/28/8 Rada obce schvaluje Vnitřní směrnice č. 3/2020, o používání sociálního fondu zaměstnanců 
obce a uvolněných členů zastupitelstva obce Hrádek. 

    

  2020/28/9 Rada obce výstavbu odvodnění místní komunikace U Rykaly v úseku Suszynka - Juroszek. 
 

2020/28/10 Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na stavbu 
vodovodu v lokalitě Kempčice. 

 

2020/28/11 Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ na výsadbu stromů pro Alej života 
2020. 

 

2020/28/12 Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ na stavbu přechodu pro chodce U 
květinky. 

   

2020/28/13 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. I/2020. 
   

2020/28/14 Rada obce schvaluje finanční dar Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov ve výši 1.000,- Kč. 
   

2020/28/15 Rada obce schvaluje finanční dar Obci Mosty u Jablunkova ve výši 5.000,- Kč na organizaci 
XXIII. ročníku lyžařských závodů „Beskydská lyže 2020“. 

   

2020/28/16 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově s firmou 
Gbagbos systém, a.s. 

   

2020/28/17 Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Přírodovědné učebny a pracovní dílny – 
rozvoj pracovních dovedností žáků hrádecké školy – SO 01 – Přírodovědné učebny a pracovní 
dílny“ s firmou BASTA stavební práce, s.r.o. 

   

2020/28/18 Rada obce schvaluje cenovou nabídku dodávky kuchyňské linky do nové části CVČ od pana 
Leszka Kotase. 

 

2020/28/19 Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy Korpol, s.r.o. na rozšíření elektroinstalace 
v hospodářské budově CVČ. 

 

2020/28/20 Rada obce bere na vědomí výsledky studie proveditelnosti firmy KAMRO Projekt na úpravy 
venkovního areálu CVČ. 

 

2020/28/21 Rada obce schvaluje výsadbu nových stromů v místní části Lyngi v rámci akce Alej života. 
 
 
 

Ing. Martin Byrtus                                                           Robert Borski 
místostarosta obce                                                                     starosta obce 


