
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 13. prosince 2011 

 

 

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

 

1) schválilo program dnešního jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu paní Jitku Lísovou a paní Danuši Řezankovou  

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Martina Roučku 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Stanislav Vrba, paní Markéta Rybová a Ing. 
František Míka. 

 

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 2011. 

 

8) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2012 bude obec hospodařit podle 
rozpočtového provizoria. 

 

9) schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2012 (příloha č.2 tohoto zápisu). 

 

10)  stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2012 nájemné 
z lesních pozemků ve výši 720,- Kč na hektar. 

 

11)  stanovuje příspěvkové organizaci Obecní lesy Hrádek odvod z provozu za kalendářní 
rok 2011 ve výši 200 tisíc Kč. 

 

12)  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2011 o místních poplatcích. 
(příloha č. 3 tohoto zápisu). 



 

13)  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 2/2011 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. (příloha č. 4 tohoto zápisu). 

 

14)  rozhodlo o prodeji 2 092 967 kusů podílových listů Sporoinvest České spořitelny. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k uskutečnění odprodeje. 

 

15)  rozhodlo o prodeji 151 301 kusů podílových listů IKS Komerční banky. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu k uskutečnění odprodeje. 

 

16)  zamítlo žádost(č.j.703/11/HR) pana Miloslava Skály, Hrádek 124 o odprodej pozemku 
ppč. 829/45 v k.ú. Hrádek u Sušice 

 

 

17)  rozhodlo  o zamítnutí žádosti (č.j. 671/11/HR) pana Jiřího Porta, Hrádek 136                                                                                                          
o prominutí pohledávky za soudní jednání 

 

18)  bere na vědomí informaci starosty obce o jednání s Městem Sušice v souvislosti 
s finančním příspěvkem pro nemocnici Sušice a pověřuje jej dalším jednáním. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Martin Roučka Dne: 13.12.2011 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Jitka Lísová                     ______________________ 
 
 

                     Danuše Řezanková          ______________________   
  
 


