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U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 15.12.2009 
 
 

Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

1) schválilo program dnešního jednání. 
 
2) schválilo za ověřovatele zápisu p. Marii Marcovou a pana Stanislava Zeleného. 

.                . 
3) schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Václ, p. František Valdman a pan Josef 

Urban. 
  
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez 

připomínek. 
 
5) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce. 

 
6) bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru. 

 
7) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 

Obce Hrádek na rok 2009. 
 

8) schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Hrádek u Sušice použití rezervního 
fondu na úhradu vyšších nákladů na topení. 

 
9) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2010 bude obec hospodařit podle 

rozpočtového provizoria. 
 
10) schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2010 (příloha č.2 tohoto zápisu). 

 
11) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2010 nájemné 

z lesních pozemků ve výši 1,-  Kč na hektar. 
 
12) rozhodlo o prominutí nedobytné pohledávky příspěvkové organizace Obecní lesy 

Hrádek za firmou HS EXPORT – IMPORT, Mířenice 62, 341 73 Nalžovské Hory 
v celkové výši 28 269,60 Kč. 

 
13) schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2009, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2001 schválená 
zastupitelstvem obce dne 11.prosince 2001 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 
14) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1297/14 o výměře 12 m2 v katastrálním 

území Hrádek u Sušice, nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 466-9/2009, 
vyhotoveným Ing. Marií Kůsovou, Hradešice 78, paní Petře Shelestové, bytem Hrádek 
171 za cenu 100,- Kč/1 m2. 
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15) v návaznosti na bod 13) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek   

konaného dne 26.6. 2007 se zohledněním obnoveného stavu katastru nemovitostí 
rozhodlo v souvislosti se stavbou „Hrádek, Port - NN “ o přijetí závazků plynoucích z 
podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o 
omezení užívání pozemku p.č. 407/4 vedeného v evidenci KN, v katastrálním území 
Hrádek u Sušice na listu vlastnictví Obce Hrádek mezi Obcí Hrádek (budoucí povinný) a 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 40502 Děčín (budoucí 
oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí z tohoto 
rozhodnutí. Věcným břemenem je kabel NN. Plocha pozemku p.č. 407/4 omezená 
vlastnickým právem činí dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č. 
476-140/2009 ze dne 27.7.2009, vyhotoveném Miroslavem Jenčíkem, Na Vyhlídce 475, 
43151 Klášterec nad Ohří  102,0 m2. Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv 
byla souhrnně stanovena na 500,- Kč. 

 
 

 
Zapsala: Švecová Dne: 16.12.2009 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Marie Marcová        ______________________ 
 
 

                      Stanislav Zelený         ______________________   

  
 


