
Výpis usnesení ze schůze rady obce Hrádek č. 41 konané 

dne 21.7.2020 v 16:00 v kanceláři starosty 
 
 

Rada obce projednala a přijala návrh usnesení: 
 
 
 

2020/41/1 Rada obce schvaluje program schůze rady.  
  

2020/41/2  Rada obce schvaluje kontrolu usnesení.  
 

2020/41/3 Rada obce stanovuje s účinností od 1.8.2020 ředitelce ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem 
Hrádek 77, příspěvkové organizace, Mgr. Katarzyně Ṣafak plat dle platového výměru, který tvoří 
přílohu č. 1 zápisu. 

 

2020/41/4 Rada obce schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení, 
která se týká zápisu údajů o nové ředitelce ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, 
příspěvkové organizace, Mgr. Katarzyna Ṣafak, která je současně statutárním orgánem p. o.  

 

2020/41/5 Rada obce ukládá starostovi obce Hrádek podat žádost o zápis změny v údajích v rejstříku škol a 
školských zařízení KÚ Moravskoslezského kraje, odbor školství. 

 

2020/41/6 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. X/2020. 
 

2020/41/7 Rada obce bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit žádost TJ Sokol Hrádek o finanční 
příspěvek na pořízení kondenzačního plynového kotle. 

 

2020/41/8 Rada obce bere na vědomí dopis SCEAV Hrádek o vrácení finanční podpory z rozpočtu obce. 
 

2020/41/9 Rada obce schvaluje návštěvní řád lokality Zamčiska. 
 

2020/41/10 Rada obce zamítá žádost obce Horní Lomná na finanční příspěvek na opravu Křížové cesty. 
 

2020/41/11 Rada obce bere na vědomí žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem obecního bytu. 
 

2020/41/12 Rada obce schvaluje přijetí finančního daru od p. xxxxxxxxxxxxxx ve výši 1 000 000,- Kč. 
 

2020/41/13 Rada obce bere na vědomí žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výměnu bytu v Domově sociálního 
bydlení CB Hrádek. 

 

2020/41/14 Rada obce bere na vědomí žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pomoc při zajištění vedení 
přípojek vodovodu a plynovodu přes komunikaci parc. č. 1227/3 ve vlastnictví obce. 

 

2020/41/15 Rada obce schvaluje zhotovení studie proveditelnosti zdravotního střediska v budově č. p. 384. 
 

2020/41/16 Rada obce bere na vědomí žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxx na umístění dopravních zrcadel u Mimy. 
 

2020/41/17 Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy SMOLO CZ, s.r.o. na opravu veřejného osvětlení 
v lokalitě pod Sušynkou. 

 

2020/41/18 Rada obce schvaluje rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Polyniska. 
 

2020/41/19 Rada obce schvaluje Smlouvu o dodávce vody z vodovodu VV číslo 4279/20/1 s firmou SmVaK. 
 

2020/41/20 Rada obce vydává souhlas s umístěním a realizací stavby RD na parc. č. 888/36, 897/1 p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2020/41/21 Rada obce vydává souhlas s umístěním a realizací stavby RD na parc. č. 1496, 1497, 1498/1, 
1495, 1453/26, 897/1 a s napojením na vodovod ve vlastnictví obce p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2020/41/22 Rada obce schvaluje žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx na stavbu přístřešku na auta a vydává souhlas 
s napojením na vodovod ve vlastnictví obce. 

 
 
Ing. Martin Byrtus                                                           Robert Borski 
místostarosta obce                                                                     starosta obce 


