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Zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek 
 

    Číslo:     1/2010 
    Datum:  30.3.2010 
 
Zápis z jednání: 
  
1. Zahájení jednání  
V 18.00 hod. starosta Ing. Kutil zahájil zasedání. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a 
občany, prohlásil jednání za řádně svolané a vyhlášené. Konstatoval přítomnost 14 členů 
zastupitelstva.  

2. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu  
 
Byl navržen tento program jednání: 

1. Zahájení  
2. Schválení programu jednání a ověřovatelů zápisu  
3. Volba návrhové komise 
4. Kontrola usnesení 
5. Zpráva starosty 
6. Zpráva předsedy Kontrolního výboru 
7. Projednání poskytnutí finančního příspěvku TJ Svatobor Hrádek 
8. Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti 
9. Projednání rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2010 
10. Projednání rozpočtu obce na rok 2010 
11. Příprava projektu „Hrádek u Sušice – kanalizace a ČOV“ 
12. Zpráva předsedy Komise pro rozvoj obce 
13. Vytvoření návrhu obecního znaku a praporu 
14. Prodej, výkup a směny pozemků, věcná břemena 
15. Projednání návrhu koordinační dohody s OO Policie ČR Kolinec. 
16. Diskuse s občany 
17. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení   
18. Závěr 

 
Tento návrh programu byl schválen bez připomínek 14 hlasy. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: pan Pavel Václ a pan Josef Urban. Byli odsouhlaseni 14 
hlasy.  
 
3. Volba návrhové komise  
Do návrhové komise byli navrženi: Mgr. Martin Roučka, Ing. Michal Klíma a paní Markéta 
Rybová. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a komise byla odsouhlasena 14 hlasy.  
 
4. Kontrola usnesení 
Místostarosta Ing. František Míka provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání 
zastupitelstva.  
K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl 
řádně ověřen.  
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5. Zpráva starosty 
Starosta informoval zastupitelstvo o jednání Rady od posledního jednání zastupitelstva a o 
dění v obci.  Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky. Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu 
na vědomí. 
 
6. Zpráva předsedy Kontrolního výboru 
Předseda výboru Stanislav Karas přednesl zprávu o činnosti výboru za rok 2009 a seznámil 
s výsledky provedených kontrol. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. 
 
7. Projednání poskytnutí finančního příspěvku TJ Svatobor Hrádek 
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ Svatobor Hrádek o poskytnutí příspěvku na rozvoj sportu 
a práce s mládeží na rok 2010. Byl podán návrh poskytnout příspěvek ve výši 100 000,- Kč. 
Tento návrh byl schválen.  
Hlasování: bod č. 7 usnesení: 11 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
 
8. Projednání poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti  
Zastupitelstvo na základě požadavku Plzeňského kraje projednalo poskytnutí finančního 
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje 
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou v roce 2010 ve výši 81 600,- Kč. Poskytnutí 
příspěvku bylo schváleno. 
Hlasování bod č. 8 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 
9. Projednání rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2010 
Přítomní vedoucí příspěvkových organizací seznámili zastupitelstvo s návrhem 
rozpočtovaných příspěvků pro příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice a 
Základní škola Hrádek u Sušice a s návrhem rozpočtů příspěvkových organizací Mateřská 
škola Hrádek u Sušice, Základní škola Hrádek u Sušice a Obecní lesy Hrádek na rok 2010. 
K jednotlivým rozpočtům podali vedoucí příspěvkových organizací upřesňující informace a 
zodpověděli dotazy členů zastupitelstva. Starosta pak dal o jednotlivých návrzích 
rozpočtovaných příspěvků a rozpočtů jednotlivě hlasovat. Zastupitelstvo schválilo výši 
rozpočtovaných příspěvků na provoz a rozpočty příspěvkových organizací. 
Hlasování: bod č. 9 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 bod č. 10 usnesení:13 pro, 1 se zdržel 
 bod č.11 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 bod č.12 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 bod č.13 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 
10. Projednání rozpočtu obce na rok 2010 
Mgr. Stanislav Vrba za finanční výbor seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Obce Hrádek 
na rok 2010. K návrhu byla otevřena rozprava, ve které se zastupitelé dotazovali na upřesnění 
některých rozpočtovaných položek. Starosta upřesnil jednotlivé položkové výdaje v návrhu 
rozpočtu. Po ukončení rozpravy dal starosta o návrhu rozpočtu hlasovat. Rozpočet byl 
schválen. Zároveň byla stanovena kompetence Rady obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření do výše 50 000,- Kč včetně. 
Hlasování: bod č.14 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
                   bod č.15 usnesení:13 pro, 1 se zdržel 
 

 
 



 3 

11. Příprava projektu „Hrádek u Sušice – kanalizace a ČOV“  
Starosta informoval zastupitele o uskutečněných jednáních a o přípravě realizace tohoto 
projektu. Seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na výběr na zajištění 
technického dozoru stavebníka při realizaci akce této stavby. Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy s vítězem výběrového řízení, kterým je firma INGEM inženýrská a.s., Barrandova 
366/26, 32600 Plzeň. 
Hlasování: bod č.16 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 
12. Zpráva předsedy Komise pro rozvoj obce 
Člen Komise pro rozvoj obce pan František Valdman z pověření předsedy této komise 
přednesl zprávu o jednání komise dne 4.3.2010.  Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.  
 
13. Vytvoření návrhu obecního znaku a praporu 
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Zdeněk Papeš, Atelier Foto a Grafika, Nušlova 
2268, 15800 Praha na vypracování návrhu znaku a praporu obce. Zastupitelstvo rozhodlo o 
přijetí této nabídky. 
Hlasování: bod č.18 usnesení: 14 pro 
 
14. Prodej, výkup a směny pozemků, věcná břemena 
Ing. Míka předložil zastupitelstvu návrhy na zřízení věcných břemen a prodej a směny 
pozemků, jak byly připraveny do jednání zastupitelstva Radou a Komisí pro rozvoj obce: 
 
Prodej pozemkové parcely pč. 1073/20 v k.ú. Hrádek u Sušice  
Ing. Míka seznámil zastupitele s dopisem Bc. Martiny Benešové a pana Filipa Taišla, že 
odstupují od koupě předmětné parcely. Prodej byl schválen zastupitelstvem dne 23.6.2009, 
usnesení bod  č. 19.  Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. Pozemek bude znovu 
nabídnut k prodeji dalším zájemcům. Ing. Míka dále  seznámil zastupitelstvo s žádostí p. 
Luboše Jánského o odkup pozemku p.č. 1073/20 v k.ú. Hrádek u Sušice. Zastupitelstvo 
předběžně souhlasí (9 hlasů pro), že předmětný pozemek může být prodán i jako nestavební. 
 
Nabytí Zámeckého rybníka a přilehlých pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice 
Zastupitelstvo hlasováním rozhodlo o nabytí nemovitého majetku – Zámeckého rybníku 
s náhonem a přilehlými pozemky od Pozemkového fondu ČR formou Privatizačního projektu. 
Tento postup byl předjednán se zástupci Pozemkového fondu v Klatovech. Cílem převodu je 
záchrana Zámeckého rybníku a realizace rozvojových ploch veřejné zeleně v souladu s 
Územním plánem. 
Hlasování: bod č.20 usnesení:14 pro 
 
Koupě pozemku pč. 109 v k.ú. Zbynice 
Ing. Míka informoval o jednání s panem Ouředníkem (vlastníkem pozemku) ve věci odkupu 
předmětného pozemku do vlastnictví obce. Jedná se o přilehlou mez u hřbitova ve Zbynicích. 
Zastupitelstvo schválilo odkup za dohodnutou cenu 5 000,- Kč. 
Hlasování: bod č.21 usnesení: 14 pro 
 
Prodej pozemku  p.č. 1511/2 v k.ú. Čejkovy  
Prodej pozemku byl schválen usnesením zastupitelstva dne 20.3.2007 panu Pavlu Rybovi, 
Čejkovy 76. Na základě zaměření skutečného provedení stavby došlo k úpravě hranic a 
snížení výměry předmětného pozemku. Zastupitelstvo proto revokovalo původní usnesení a 
rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1511/2  o výměře 226 m2 dle nově utvořeného  
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geometrického plánu panu Pavlu Rybovi za cenu 7,- Kč/m2. 
Hlasování: bod č. 22 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na  pozemek p.č. 1088 a 1100 v k.ú. Čermná 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s požadavkem paní Stanislavy Heberleinové na zřízení 
věcného břemene na předmětné pozemky v souvislosti se stavbou „Kabelová přípojka VN – 
Kašovice“. Obec přijímá povinnost povinného ve prospěch oprávněného, kterým je paní 
Stanislava Heberleinová, Kašovice 4 za jednorázovou úhradu 1. 000,- Kč. Zřízení věcného 
břemene bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č. 23 usnesení: 13 pro, 1 se zdržel 
 
Zřízení věcného břemene na pozemek 1262/1 v k.ú. Hrádek u Sušice 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s požadavkem SŽDC Plzeň zřízení věcného břemene na 
předmětný pozemek v souvislosti se stavbou nové elektrické přípojky NN k železničnímu 
přejezdu na silnici II/187 v Hrádku. Obec přijímá povinnost povinného ve prospěch 
oprávněného, kterým je SŽDC Plzeň za úhradu, která bude zjištěna znaleckým posudkem, 
minimálně však 2. 000,- Kč. Zřízení věcného břemene bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č. 24 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na pozemky 1302/8 a 1302/60 v k.ú. Hrádek u Sušice 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s nutností zřídit věcné břemeno na předmětné pozemky. 
Věcné břemeno je nutné zřídit v souvislosti s realizací stavby „ Hrádek u Sušice – kanalizace 
a ČOV“. Oprávněným je Obec Hrádek, povinným je Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 
5. Celková jednorázová úhrada, která bude obcí zaplacena za zřízení věcného břemene, je    
20.000,- Kč. Zřízení věcného břemene bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č.25 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na pozemek 1302/1 v k.ú. Hrádek u Sušice 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s nutností zřídit věcné břemeno na předmětný pozemek. 
Věcné břemeno je nutné zřídit v souvislosti s realizací stavby „ Hrádek u Sušice – kanalizace 
a ČOV“. Oprávněným je Obec Hrádek, povinným je Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 
5. Celková jednorázová úhrada, která bude obcí zaplacena za zřízení věcného břemene, je  
10. 000,- Kč. Zřízení věcného břemene bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č.26 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na  část pozemku 1299  v k.ú. Hrádek u Sušice 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s nutností zřídit věcné břemeno na předmětný pozemek. 
Věcné břemeno je nutné zřídit v souvislosti s realizací stavby „ Hrádek u Sušice – kanalizace 
a ČOV“. Oprávněným je Obec Hrádek, povinným je Česká republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Celková jednorázová úhrada, 
která bude obcí zaplacena za zřízení věcného břemene, je 5,- Kč/m2, minimálně však 1. 000,- 
Kč, dle skutečného zaměření stavby. Zřízení věcného břemene bylo zastupitelstvem 
schváleno. 
Hlasování: bod č.27 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na pozemky 1282/1, 1287/2, 1294/2  v k.ú. Hrádek u Sušice a 
1877/1 v k.ú. Tedražice 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s nutností zřídit věcné břemeno na předmětný pozemek. 
Věcné břemeno je nutné zřídit v souvislosti s realizací stavby „ Hrádek u Sušice – kanalizace 
a ČOV“.  Oprávněným je Obec Hrádek, povinným je Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň. 
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Celková jednorázová úhrada, která bude obcí zaplacena za zřízení věcného břemene, je ve 
výši dle výpočtu podle Směrnice 1/2006 pro činnost Správy a údržby, na základě skutečného 
zaměření provedené stavby. Zřízení věcného břemene bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č.28 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na pozemky 1282/1, 1287/2, 1294/2  v k.ú. Hrádek u Sušice a 
1877/1 v k.ú. Tedražice 
Místostarosta Ing. Míka seznámil s nutností zřídit věcné břemeno na předmětný pozemek. 
Věcné břemeno je nutné zřídit v souvislosti s realizací stavby „ Hrádek u Sušice – kanalizace 
a ČOV“. Oprávněným je Obec Hrádek, povinným je Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 
zastoupený Správou a údržbou silnic Klatovy, Za kasárny 324/IV, Klatovy.  Celková 
jednorázová úhrada, která bude obcí zaplacena za zřízení věcného břemene, je ve výši dle 
výpočtu podle Směrnice 1/2006 pro činnost Správy a údržby, na základě skutečného zaměření 
provedené stavby. Zřízení věcného břemene bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č 29 usnesení: 14 pro 
 
Zřízení věcného břemene na část  pozemku 1317/3  v k.ú. Hrádek u Sušice  
Místostarosta Ing. Míka seznámil s nutností zřídit věcné břemeno na předmětný pozemek. 
Věcné břemeno je nutné zřídit v souvislosti s realizací stavby „ Hrádek u Sušice – kanalizace 
a ČOV“. Oprávněným je Obec Hrádek, povinným je Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Celková jednorázová úhrada, která bude obcí 
zaplacena za zřízení věcného břemene, je 26 625,- Kč bez DPH. Zřízení věcného břemene 
bylo zastupitelstvem schváleno. 
Hlasování: bod č 30 usnesení: 14 pro 
 
15. Projednání návrhu koordinační dohody s OO Policie ČR Kolinec 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za 
účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku s Obvodním oddělením Policie ČR v Kolinci.  Zastupitelstvo schválilo uzavření této 
dohody. Hlasování: bod č.31 usnesení: 14 pro 
 
16.Diskuse s občany 
Pavel Ryba – dotazoval se na bližší podrobnosti k jeho žádosti na odkup pozemku 
v Čejkovech s ohledem na posouzení této žádosti Komisí pro rozvoj obce.  Dotaz mu 
zodpověděl Ing. Míka. 
 Dita Portová – dotazovala se na bližší informace k rozsahu pozemků, o které chce obec 
požádat Pozemkový fond ČR formou privatizačního projektu na Mlýnský rybník v Hrádku. 
Rozsah pozemků jí s pomocí zákresu dotčených pozemků ve snímku z katastrální mapy 
upřesnil Ing. Míka.  
Karel Pendl – poděkoval jménem TJ Svatobor Hrádek všem zastupitelům za poskytnutí 
příspěvku na rozvoj sportu a práce s mládeží na rok 2010 a popřál všem pevné zdraví a hodně 
úspěchů v roce 2010.     
          
17. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení   
Mgr. Martin Roučka za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení z jednání zastupitelstva. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňky. Starosta dal o návrhu usnesení 
hlasovat. Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
 
18. Závěr  
Starosta poděkoval všem za účast a jednání ukončil ve 22.15 hodin 
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U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 30.března 2010 
 
 

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

1) schválilo program dnešního jednání. 
 

2) schválilo za ověřovatele zápisu pana Pavla Václa a pana Josefa Urbana. 
.                . 

3) schválilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Roučka, Ing. Michal Klíma, 
Markéta Rybová. 

  
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 kontrolního výboru. 

 
7) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rozvoj sportu a práci s mládeží TJ 

Svatobor Hrádek u Sušice na rok 2010 ve výši  100.000,- Kč.  
 

8) rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 
2010 ve výši 81.600,- Kč. 

 
9) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 

Hrádek u Sušice na rok 2010 ve výši 408.000,- Kč.  
 

10) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2010 
(příloha č. 1). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 093 tis. 
Kč. 

 
11) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola 

Hrádek u Sušice na rok 2010 ve výši 478.200,- Kč. 
 

12) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2010 
(příloha č. 2). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3 343,2 
tis. Kč. 

 
13) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2010 (příloha 
č.3).  Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 10 300 tis. Kč. 
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14)  schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2010 jako schodkový s příjmy ve výši                   
21 015,006 tis Kč a výdaji 22 020,3 tis Kč ( příloha č.4). 

 
15) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve zněních 

pozdějších předpisů, stanovuje kompetenci Rady obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 50.000,- Kč včetně. 

 
16) na základě provedeného výběrového řízení schvaluje smlouvu o dílo s firmou INGEM 

inženýrská a.s., Barrandova 366/26, 32600 Plzeň, na zajištění technického dozoru 
stavebníka při realizaci akce „Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace“ 

 
17) bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce 

 
18) rozhodlo o zadání vypracování návrhu znaku a praporu obce. Vypracování návrhu bude 

zadáno firmě Zdeněk Papeš, Atelier Foto a Grafika, Nušlova 2268, 15800 Praha. 
 

19) bere na vědomí odstoupení od koupě pozemkové parcely p.č. 1073/20 o výměře 1206 
m2, nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 345-97/2005, v katastrálním 
území Hrádek u Sušice, slečnou Bc. Martinou Benešovou a panem Filipem Taišlem, oba 
bytem Hrádek 161. 

 
20) rozhodlo o nabytí nemovitého majetku, zámecký rybník s náhonem a přilehlými 

pozemky, jejichž seznam je  přílohou č. 5 tohoto zápisu, od České republiky – 
Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00, 
na základě Privatizačního projektu, který bude podkladem k nové žádosti o převod 
předmětných nemovitostí do vlastnictví Obce Hrádek. 

 
21) rozhodlo o koupi pozemku ostatní plochy, neplodné půdy, pozemkové parcely p.č. 109 o 

výměře 343 m2 v katastrálním území Zbynice od pana Karla Ouředníka, bytem Ujčín 6, 
341 42 Kolinec za cenu 5.000,00 Kč. 

 
22) v návaznosti  na bod 18) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce  Hrádek 

konaného dne 20.3. 2007 rozhodlo, na základě zohlednění předloženého zaměření 
skutečného provedení stavby o prodeji pozemkové parcely p.č. 1511/2 o výměře 226 
m2, nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 142-61/2007 panu Pavlu 
Rybovi, bytem Hrádek - Čejkovy 76, 342 01 Sušice za shora uvedeným usnesením 
stanovenou cenu 7,00 Kč za  1 m2. 

 
23) rozhodlo o přijetí povinností povinného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene užívání části pozemku za účelem strpění umístění, zřízení a provozování 
kabelové elektro přípojky kVN, ve prospěch oprávněného, kterým je paní Stanislava 
Heberleinová, bytem Hrádek – Kašovice 4, 342 01 Sušice, na pozemkových parcelách 
p.č. 1088 a p.č. 1100  v katastrálním území Čermná, a to v rozsahu, který bude stanoven 
geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby a 
rozsah věcného břemene nepřesáhne výměru 81 m2 za podmínky, že bude povinným 
uhrazena jednorázová úhrada za zřízení práva věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč. 

 
24) rozhodlo o přijetí povinností povinného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene užívání části pozemku za účelem strpění umístění, zřízení a provozování 
elektrické přípojky NN, ve prospěch oprávněného, kterým je Správa železniční dopravní   
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cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
na pozemkové parcele p.č. 1262/1 v katastrálním území Hrádek u Sušice a to v rozsahu, 
který bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření 
skutečného provedení stavby, kdy bude povinným uhrazena jednorázová úhrada za 
zřízení práva věcného břemene ve výši zjištěné znaleckým posudkem dle právních 
předpisů platných ke dni uzavření smlouvy, minimálně však ve výši 2.000,00 Kč. 

 
25) rozhodlo o přijetí práv oprávněného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene strpění věci a vjezdu a vstupu na pozemky spočívající ve strpění výústního 
objektu na části pozemku pozemkové parcele p.č. 1302/8 v katastrálním území Hrádek u 
Sušice, práva vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby a 
oprav výústního objektu a dále spočívající ve strpění kanalizační shybky na části 
pozemku pozemkové parcele p.č. 1302/60 v katastrálním území Hrádek u Sušice, práva 
vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav 
kanalizační shybky, kdy povinným je Povodí Vltavy, státní podnik, sídlo Praha 5, 
Holečkova 8, PSČ 150 24, kterým bylo toto právo oceněno částkou 10.000,00 Kč bez 
DPH pro každý jednotlivý případ a celková jednorázová úhrada tak činí 20.000,00 Kč 
bez DPH,  rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným 
na základě zaměření skutečného provedení stavby. 

 
26) rozhodlo o přijetí práv oprávněného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene spočívající ve strpění spočívající ve strpění kanalizační shybky na části 
pozemku pozemkové parcele p.č. 1302/1 v katastrálním území Hrádek u Sušice, práva 
vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby a oprav 
kanalizační shybky, kdy povinným je Povodí Vltavy, státní podnik, sídlo Praha 5, 
Holečkova 8, PSČ 150 24, kterým bylo toto právo oceněno částkou 10.000,00 Kč bez 
DPH,  rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným na 
základě zaměření skutečného provedení stavby. 

 
27) rozhodlo o přijetí práv oprávněného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene umístění a užívání kanalizace na části pozemku pozemkové parcele p.č. 1299 
v katastrálním území Hrádek u Sušice spočívající v právu vedení kanalizace a v právu 
vstupu a vjezdu oprávněného za účelem provozování, udržování, oprav a výměny 
předmětné kanalizace, kdy povinným je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, 
kterým bylo toto právo oceněno částkou 5,00 Kč za 1 m2, zaokrouhleno na celé 
stokoruny nahoru, minimálně 1.000,00 Kč,  rozsah věcného břemene bude stanoven 
geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby. 

 
28) rozhodlo o přijetí práv oprávněného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene umístění a užívání kanalizačních řadů a čerpacích jímek na části pozemku 
pozemkových parcelách p.č. 1282/1, p.č. 1287/2, p.č 1294/2 v katastrálním území 
Hrádek u Sušice a pozemkové parcele p.č. 1877/1 v katastrálním území Tedražice, 
spočívající ve zřízení, provozu, údržbě a opravách tohoto zařízení a vstupu a vjezdu na 
pozemky, kdy povinným je Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kterým bylo 
stanoveno, že toto právo bude oceněno na základě výpočtu dle směrnice 1/2006 pro 
činnost Správy a údržby silnic,  při zajišťování majetkoprávní činnosti při umisťování 
inženýrských staveb do staveb silnic a silničních pozemků II. a III. tříd, popřípadě jiného 
platného předpisu v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, rozsah věcného 
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břemene bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření 
skutečného provedení stavby. 

 
29) rozhodlo o přijetí práv oprávněného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene umístění a užívání ČOV a kanalizace na části pozemku pozemkových parcelách 
p.č. 1282/1, p.č. 1287/2, p.č 1294/2 v katastrálním území Hrádek u Sušice a pozemkové 
parcele p.č. 1877/1 v katastrálním území Tedražice, spočívající ve zřízení, provozu, 
údržbě a opravách tohoto zařízení a vstupu a vjezdu na pozemky, kdy povinným je 
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupený Správou a údržbou silnic 
Klatovy, Za kasárny 324/IV, 339 67 Klatovy, kterým bylo stanoveno, že toto právo bude 
oceněno na základě výpočtu dle směrnice 1/2006 pro činnost Správy a údržby silnic, při 
zajišťování majetkoprávní činnosti při umisťování inženýrských staveb do staveb silnic a 
silničních pozemků II. a III. tříd, popřípadě jiného platného předpisu v době uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene, rozsah věcného břemene bude stanoven 
geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného provedení stavby. 

 
30) rozhodlo o přijetí práv oprávněného Obcí Hrádek ve smyslu zřízení práva věcného 

břemene umístění a užívání kanalizace na části pozemku pozemkové parcele p.č. 1317/3 
v katastrálním území Hrádek u Sušice, spočívající ve zřízení, provozu, údržbě a 
opravách tohoto zařízení a vstupu a vjezdu na pozemky, kdy povinným je Správa 
železniční dopravní   cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00,   kterým bylo stanoveno, že jednorázová úhrada za toto právo činí 
26.625,00 Kč bez DPH, s možností úpravy na základě rozsahu věcného břemene 
stanoveného geometrickým plánem vyhotoveným na základě zaměření skutečného 
provedení stavby. 

 
31) schvaluje uzavření Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení 

společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
s Obvodním oddělením Policie ČR v Kolinci. 

 
 
 
Zapsala: Švecová Dne: 31.3.2010 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Pavel Václ        ______________________ 
 
 

                      Josef Urban         ______________________   

  
 
 
 


