
 

U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 1. března 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 Ing. Františka Míku. 
 

3) určilo za zapisovatele jednání zastupitelstva Mgr. Martina Roučku. 
 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: paní Danuše Řezanková, pan Jiří Pena a MUDr. 
Jana Klečková. 

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

připomínek. 
 
6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

 
7) rozhodlo o koupi pozemku parc.č. 105/78 v k.ú. Hrádek u Sušice o výměře 2940 m2 od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 48.000,- Kč a pověřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy. 

 
8) rozhodlo o přijetí pozemků parc.č. 105/60, 105/72 a 1297/26 v k.ú. Hrádek u Sušice do 

vlastnictví Obce Hrádek. Předmětné pozemky budou do vlastnictví obce bezúplatně 
převedeny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu k provedení všech potřebných kroků a podpisu smlouvy. 

 
9) schvaluje podepsání souhlasného prohlášení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových k pozemkové parcele parc.č. 627/24 v k.ú. Tedražice, na základě něhož 
bude jako její výlučný vlastník zapsána do katastru nemovitostí Obec Hrádek. 

 
10) rozhodlo na základě projednání nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, že odměny neuvolněným členům zastupitelstva zůstanou ve výši, 
jak byly stanoveny usnesením zastupitelstva ze dne 11.11.2010. 

 
11) rozhodlo v souvislosti se stavbou „Čejkovy, p.č. 825/7 - kNN“, číslo IV-12-0006159/1 o 

přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 825/7 vedeného v evidenci 
KN, v katastrálním území Čejkovy 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), zastoupené na základě plné moci panem Stanislavem 
Henkem, Buršice 11, 34142 Kolinec  a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky  



 
 

 
plynoucí z tohoto rozhodnutí. Věcným břemenem je zemní kabel NN. Plocha pozemku 
omezená vlastnickým právem bude stanovena geometrickým plánem, který bude 
vypracován na základě zaměření skutečného provedení stavby. Jednorázová náhrada za 
omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 2100,- Kč. 

 
12) rozhodlo v souvislosti se stavbou „Tedražice, Penová - kNN“, číslo IP-12-0001702/2 o 

přijetí závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 1907 vedeného v evidenci 
KN, v katastrálním území Tedražice 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), zastoupené na základě plné moci panem Stanislavem 
Henkem, Buršice 11, 34142 Kolinec  a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky 
plynoucí z tohoto rozhodnutí. Věcným břemenem je zemní kabel NN. Plocha pozemku 
omezená vlastnickým právem bude stanovena geometrickým plánem, který bude 
vypracován na základě zaměření skutečného provedení stavby. Jednorázová náhrada za 
omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 1000,- Kč. 

 
 

 
Zapsal: Mgr. Martin Roučka Dne: 2. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Jitka Lísová                         ______________________ 
 
 
                       Ing. František Míka             ______________ 


