
Výpis usnesení ze schůze rady obce Hrádek č. 39 konané 

dne 10.6.2020 v 16:00 v kanceláři starosty 
 
 
 
 

Rada obce projednala a přijala návrh usnesení: 
 
 
 

2020/39/1 Rada obce schvaluje program schůze rady.  
  

2020/39/2  Rada obce schvaluje kontrolu usnesení.  
 

2020/39/3 Rada obce schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce kontejnerů pořízených Sdružením obcí 
Jablunkovska za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) 
v rámci projektu prioritní osy 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 
oblast podpory 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů na 
akci „SOJ – Separace bioodpadu“. 

 

2020/39/4 Rada obce bere na vědomí Žádost p. xxxxxxxxxxxxxxx o finanční příspěvek na výstavbu domovní 
ČOV ve výši 50 tis. Kč.  

 

2020/39/5 Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč Centru sociální pomoci Třinec, 
příspěvková organizace na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální péče lidem s trvalým pobytem v Hrádku. 

 

2020/39/6 Rada obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem o navýšení kapacity 
mateřské školy na 30 míst. 

 

2020/39/7 Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Voding Hranice, spol. s.r.o. na výstavbu nového 
vodojemu pro střední tlakové pásmo. 

 

2020/39/8 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření IX/2020. 
 

2020/39/9 Rada obce schvaluje pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu „Hrádek – rozšíření vodovodního 
řádu“ podle tabulky uvedené v usnesení komise pro výběrová řízení č. 3 ze dne 8.6.2020. 

 

2020/39/10 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou VODOSTAV, s.r.o. na rozšíření vodovodního řádu. 
 

2020/39/11 Rada obce schvaluje pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy místních 
komunikací v obci Hrádek, Návsí“. 

 

2020/39/12 Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou STRABAG, a.s. na opravu místních komunikací 
v obci Hrádek. 

 

2020/39/13 Rada obce bere na vědomí zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitelky ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, příspěvkové 
organizace ze dne 4.6.2020. 

 

2020/39/14 Rada obce jmenuje s účinností od 1.8.2020 Mgr. Katarzynu Ṣafak, narozenou xxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxx na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Hrádek 
77, příspěvkové organizace; návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Byrtus                                                           Robert Borski 
místostarosta obce                                                                     starosta obce 


