
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne  14.prosince 2010 
 
 

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

1) schválilo program dnešního jednání. 
 

2) určilo za ověřovatele zápisu Ing. Vladislava Galušku a MUDr. Janu Klečkovou. 
 

3) určilo za zapisovatele jednání zastupitelstva Mgr. Alenu Hánovou. 
 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: paní Jitka Lísová,Ing. František Míka, pan Pavel 
Václ. 

 
5) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez 

připomínek. 
 
6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 

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

Obce Hrádek na rok 2010. 
 

8) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2011 bude obec hospodařit podle 
rozpočtového provizoria. 

 
9) schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2011 (příloha č.2 tohoto zápisu). 

 
10) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2011 nájemné 

z lesních pozemků ve výši 1,- Kč na hektar. 
 

11) stanovuje příspěvkové organizaci Obecní lesy Hrádek odvod z provozu za kalendářní 
rok 2010 ve výši 100 tisíc Kč. 

 
12) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2010, 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). 

 
13) rozhodlo o pořízení změny Územního plánu Obce Hrádek.  

 
14)   rozhodlo, aby pořizovatelem změny územního plánu byl Městský úřad v Sušici.  

 
15)  určuje pro jednání ve věci pořízení změny územního plánu zastupitele – místostarostu 

Mgr. Zdeňka Blažka. 
 



16) bere na vědomí informaci zástupců společnosti Šumavaplan s.r.o. a Zámek Hrádek 
s.r.o. o spolupráci s Obcí Hrádek v období let 2001-2010, o současných aktivitách a 
záměrech do budoucnosti, včetně žádosti o podporu Obce Hrádek při jejich realizaci. 
Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s rozvojem vzájemné spolupráce a pověřuje 
Radu obce zajištěním propagačních materiálů pro společné účely. 

 
17)   v návaznosti na bod 19) usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  Obce Hrádek  ze 

dne 30.9.2010 rozhodlo o prodeji stavební parcely p.č. 44 o výměře 536 m2 a  
pozemkové parcely p.č. 2968/12 o výměře 7m2 v k.ú. Čejkovy nově utvořených 
geometrickým plánem číslo zakázky161-198/2010, kterým byl nově upraven, dle 
požadavku Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice, původní 
geometrický plán číslo zakázky 125-275/2003,  manželům Jarmile  a Sebastianu 
Baumannovým, oba bytem  Čejkovy 41, za cenu100,00 Kč za 1 m2 a současně rozhodlo 
o prodeji stavby na stavební parcele p.č. 44 tomuto nabyvateli za cenu 1,00 Kč. 

 
18) 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 kNN, ve prospěch oprávněného, kterým je ČEZ Distribuce 
a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 40502 Děčín, zastoupené na základě plné moci 
panem Františkem Vozkou, Hrádek 207, 34201 Sušice (budoucí oprávněný), na 
pozemkové parcele p.č. 1262/3 a 1073/2  v katastrálním území Hrádek u Sušice, a to 
v rozsahu, který bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným na základě 
zaměření skutečného provedení stavby za podmínky, že bude oprávněným povinnému 
uhrazena jednorázová úhrada za zřízení práva věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč. 

 
19)  v návaznosti  na usnesení Rady č. 15 ze dne 13.7.2010 o poskytnutí příspěvku Diakonii 
ČCE, středisko Radost v Merklíně, souhlasí se změnou použití příspěvku na zakoupení 
fotoaparátu pro potřebu stacionáře v Sušici. 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 14.12.2010 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Ing. Vladislav Galuška       ______________________ 
 
 

                     MUDr. Jana Klečková         ______________________   

  
 


