
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          17. prosince 2013 

 

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

1) schválilo program jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu Ing. Františka Míku a pana Pavla Václa. 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Martina Roučku. 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Pena, 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 předsedy finančního výboru o činnosti výboru. 

 

8) schvaluje na základě rozhodnutí č.j. KŘ/1389/13 Plzeňského kraje přijetí dotace od 
Plzeňského kraje ve výši 42 tis. Kč. Dotace bude použita na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s povodní v letošním roce. 

 

9) schvaluje na základě rozhodnutí č.j. KŘ/1390/13 Plzeňského kraje přijetí dotace od 
Plzeňského kraje ve výši 5 tis. Kč. Dotace bude použita na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s povodní v letošním roce. 

 

10) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2013. 

 



11) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2014 bude obec hospodařit podle 
rozpočtového provizoria. 

 

12) schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2014 (příloha č. 2 tohoto zápisu). 

 

13)  stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2014 nájemné 
z lesních pozemků ve výši 900,- Kč na hektar. 

 

14) schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek 
(příloha č. 3 tohoto zápisu) 

 

15) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2013, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/1012. (příloha č. 4 
tohoto zápisu). 

 

16) stanovuje výši ceny stočného v obci Hrádek s platností od 1.1.2014. Stočné činí 29,30 
Kč bez DPH za 1m3 odvedené odpadní vody. 

 

17) rozhodlo, že cena vodného v obci Hrádek bude ponechána ve stávající výši 9,- Kč bez 
DPH za 1 m3 dodané pitné vody. 

 

18) rozhodlo o prodeji hasičské stříkačky PPS 12 inventární číslo 20700-00000001  Sboru 
dobrovolných hasičů Čejkovy za cenu 1,- Kč. 

 

19) rozhodlo o koupi pozemku parc.č. PK 279/1 díl 1  o výměře 162 m2 v k.ú. Čermná od 
paní Marie Sloupové, bytem Čejkovy 80, 34201 Sušice za cenu 100,- Kč za m2. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy.  

 

20) rozhodlo o koupi pozemků parc. č. 932/12, 890/7, 890/39, 948/1, 940/3, 943/1 a  938/1 
v k.ú. Hrádek u Sušice od paní Zdeňky Tušinovské, bytem Hrádek 89 za cenu 42 748,90 
Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy.  

   

21) bere na vědomí znalecký posudek k ocenění nemovitosti budovy čp. 42 ve Zbynicích 
vypracovaný soudním znalcem Ing. Jaroslavem Macháčkem, a dále cenovou nabídku 
pana Zdeňka Riedla na zakoupení budovy bývalé školy ve Zbynicích. Prodej 
nemovitosti bude oznámen na úřední desce obecního úřadu a poté bude projednán na 
nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva Obce. 

 



22)  vyjádřilo předběžný souhlas  se směnou části obecního pozemku p.č.1334/1 v k.ú. 
Zbynice, za část pozemku p.č. 54 v k.ú.Zbynice, který je ve vlastnictví pana Lubomíra 
Trenka, bytem Čkyně 57, 384 81. Směna bude schválena až po vypracování 
geometrického plánu žadatelem. Zaměření bude provedeno za přítomnosti zástupce 
obce. 

 

23) souhlasí s průjezdem vozidel Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye po 
komunikacích Obce Hrádek po trase Lipová Lhota- Tedražice – Čejovy – Zbynice - 
Čermná – Kašovice ve dnech 15.- 17. května 2014 a to za podmínky, že rychlostní 
zkouška bude ukončena před obcí Čejkovy. Vzhledem k tomu, že tentýž víkend je 
v Čejkovech pouť, při které je v obci větší pohyb chodců a dětí, požaduje zastupitelstvo 
zabezpečit bezpečný průjezd vozidel rallye touto obcí. Žádá o ohleduplný a bezpečný 
průjezd vozidel i zastavěnými územími ostatních projížděných částí naší obce (Zbynice, 
Čermná, Kašovice) 

         

 

 

 

  Zapsal: Mgr. Martin Roučka Dne: 17.12.2013 

 

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

   Pavel Václ    _________________________ 
 


