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U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          25. září  2012 

 

 

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

 

1) schválilo program jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu pana Františka Vozku a pana Jiřího Penu. 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Alenu Hánovou. 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: paní Danuše Řezanková, Ing. Michal Klíma a Mgr. 
Martin Roučka. 

 

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

 

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

 

7) bere na vědomí zprávu o průběhu realizace stavby „Hrádek u Sušice – ČOV a 
kanalizace“. 

 

8) schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 603 766,- Kč na podporu 
kvalitního vzdělávání žáků na základních školách - projekt EU -  Malotřídka Hrádek - 
moderní škola, dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 6527/21/7.1.4/2012 pro oblast 
podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 
Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
využívající zjednodušené vykazování nákladů vydané v souladu s ustanovením § 14 
zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. 
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9) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2012. 

 

10) vyjádřilo předběžný souhlas s  prodejem části pozemkové parcely p.č. 372/1 v  k.ú. 
Odolenov paní Janě Leipeltové, bytem Na Štěbetce 1140, 34201 Sušice. Prodej bude 
schválen až po předložení geometrického plánu výše jmenovanou. Zaměření bude 
provedeno za přítomnosti zástupce obce. 

 

11) vyjádřilo předběžný souhlas se směnou  části pozemkové parcely p.č. 372/1 v  k.ú. 
Odolenov za část pozemku p.č. 379/8 , který je ve vlastnictví pana Antonína Nohy, 
bytem Chotěšov 41, 34142 Velhartice. Směna bude schválena až po vypracování 
geometrického plánu, jeho zpracování zajistí Obec Hrádek. Zaměření bude provedeno za 
přítomnosti zástupce obce. 

 

 

Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 25.9.2012 

 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
Ověřili:   František Vozka  _________________________ 
 
 

                     Jiří Pena                           _________________________  
 


