
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 29. 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 pana Jiřího Penu a pana Františka Vozku 
 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Alenu Hánovou 
 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. František Míka, paní Jitka Lísová, Mgr. 
Stanislav Vrba. 

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

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

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

Svatobor Hrádek u Sušice, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2011 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 
2011 ve výši 82.560,- Kč. 

 
9) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na poskytování sociálních služeb 

obyvatelům obce Hrádek Oblastní Charitě Sušice, Volšovy 1, 34201 Sušice na rok 2011 
ve výši  50.000,- Kč.  

 
10) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu při pořádání 

kulturních akcí Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy, Čejkovy, 34201 Sušice na rok 2011 
ve výši  30.000,- Kč.  

 
11) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost sboru Sboru dobrovolných 

hasičů Tedražice, Tedražice, 34201 Sušice na rok 2011 ve výši  10.000,- Kč.  
 

12) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost sboru a práci s mládeží 
Sboru dobrovolných hasičů Čermná, Čermná, 34201 Sušice na rok 2011 ve výši  
15.000,- Kč.  

 
13) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu fasád kostelů ve Zbynicích a 

na Zdouni Římskokatolické farnosti Zbynice, Zbynice 1, 34201 Sušice na rok 2011 ve 
výši  50.000,- Kč.  

 



14) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 
Hrádek u Sušice na rok 2011 ve výši 443.000,- Kč.  

 
15) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2011 

(příloha č. 1). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 222 tis. 
Kč. 

 
16) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola 

Hrádek u Sušice na rok 2011 ve výši 389.800,- Kč. 
 

17) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2011 
(příloha č. 2). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3 189,8 
tis. Kč. 

 
18) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2010 (příloha 
č.3).  Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 10 500 tis. Kč. 

 
19)  schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2011 jako schodkový s příjmy ve výši                   

33.061,114 tis Kč a výdaji  38.558,06 tis Kč ( příloha č. 4). 
 

20) schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Hrádek a Městem Sušice, na jejímž základě 
budou orgány města Sušice vykonávat ve správním obvodu obce Hrádek přenesenou 
působnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších změn a předpisů. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy.  

 
21) bere na vědomí informaci starosty o přípravě realizace projektu „Hrádek u Sušice – 
ČOV a kanalizace“. 

 
22) bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce 

 
23) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 735/4 o výměře 140 m2 nově  

         utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 158-120/2010 z původní PK parcely                   
         parc.č. 735/1, v katastrálním území Čejkovy, panu Tomáši Fránovi, bytem Čejkovy 67,  
         34201 Sušice za cenu 100,- Kč za 1 m2. 
 

24) vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem části pozemkové parcely 1838/2 v k.ú. 
Tedražice paní Olze Koutenkové, bytem Tedražice 11. Prodej bude schválen 
zastupitelstvem po předložení geometrického plánu. Zaměření bude provedeno za účasti 
zástupce obce. 

 
25) vyjádřilo předběžný souhlas se směnou pozemků mezi manželi Pretlovými, bytem 

Tedražice 74 a Obcí Hrádek v dimenzích obsažených ve stanovisku Komise pro rozvoj 
obce. Prodej bude schválen zastupitelstvem po předložení geometrického plánu. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že vypracování geometrického plánu bude hrazeno z 50 % 
Obcí Hrádek. Zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce. 

 
26) zamítlo žádost  (č.j.  643/11/HR) manželů Baumannových,  bytem Čejkovy 41 o 

odkoupení části pozemkové parcely p.č. 825/1 v k.ú. Čejkovy. 
 



27) zamítlo žádost ( č.j. 183/11/HR) manželů Melkových, bytem Čejkovy 42 o odkoupení 
části pozemkové parcely pč. 825/1 v k.ú. Čejkovy. 

 
28) revokuje bod č.13 usnesení jednání zastupitelstva Obce Hrádek  ze dne 14. 12. 2010. O 

postupu zpracování územně plánovací dokumentace obce bude jednáno na dalším 
zasedání zastupitelstva. 

 
29) bere na vědomí žádost (č.j. 246/11/HR) společnosti Zámek Hrádek , s.r.o. o příspěvek 

na kulturní činnost v roce 2011. O žádosti bude rozhodnuto na dalším zasedání 
zastupitelstva. 

 
30) zamítlo nákup samochodné sekačky na údržbu veřejné zeleně. 

 
31) zamítlo žádost ( č.j.203/11/HR) pana Aleše Turka, Čejkovy 12 ve věci prořezání cesty 

v k.ú. Čejkovy. 
 

 
 
Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 30. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Jiří Pena                         ______________________ 
 
 

                     František Vozka             ______________________   

  
 


