
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          25. března 2014 

 

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

1) schválilo program jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu MUDr. Janu Klečkovou a Mgr. Martina Roučku. 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Alenu Hánovou. 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. František Míka, paní Jitka Lísová a 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) bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru. 

 

8) bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o činnosti výboru. 

 

9) bere na vědomí informaci starosty o nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

10) bere na vědomí informaci o postupu schvalování účetní závěrky za rok 2013 a informaci o 
stavu finančních prostředků Obce Hrádek k 1.1.2014. 

 

11) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Mysliveckému sdružení Strážiště 
Čejkovy, Čejkovy, 34201 Sušice na rok 2014 ve výši  10.000,- Kč.  

 



12) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Sboru dobrovolných hasičů 
Tedražice, Tedražice, 34201 Sušice na rok 2014 na podporu kulturních akcí, činnost 
soutěžních družstev a zajištění oslav 110. výročí založení sboru ve výši  25.000,- Kč. 

  

13) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a vybavení hasičských 
soutěžních družstev dětí, žen a mužů a zajištění neziskových kulturních akcí Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2014 ve výši  20.000,- Kč.  

 

14) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pořádání příměstského tábora Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2014 ve výši  10.000,- Kč.  

 

15) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení soutěžních družstev, běžnou 
činnost a pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé Sboru dobrovolných 
hasičů Čejkovy, Čejkovy, 34201 Sušice na rok 2014 ve výši  15.000,- Kč.  

 

16) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění okrskové soutěže u příležitosti 
110 let trvání SDH Čermná, setkání rodáků a zajištění dalších kulturních akcí Sboru 
dobrovolných hasičů Čermná, Čermná, 34201 Sušice na rok 2014 ve výši  30.000,- Kč. 

  

17) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a práci s mládeží, výměnu dveří 
v kabinách, údržbu budovy a hracích ploch TJ Svatobor Hrádek u Sušice, Hrádek, 34201 
Sušice na rok 2014 ve výši  120.000,- Kč. 

 

18) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a pořádání kulturních a 
společenských akcí Českému červenému kříži Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2014 ve 
výši  8.000,- Kč.  

 

19) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Muzea Františka Pravdy, provoz 
zámeckého parku a pořádání kulturních akcí společnosti Zámek Hrádek s.r.o. na rok 2014 ve 
výši  20.000,- Kč.  

 

20) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na poskytování sociálních služeb 
obyvatelům obce Hrádek Oblastní Charitě Sušice, Volšovy 1, 34201 Sušice na rok 2014 ve 
výši  60.000,- Kč.  

 
 

21) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění dětského dne a rozsvícení 
vánočního stromu Sboru dobrovolných hasičů Zbynice, Zbynice, 34201 Sušice na rok 2014 
ve výši  5.000,- Kč.  

 



22) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na nákup požárního vybavení a pořádání 
kulturních akcí Sboru dobrovolných hasičů Odolenov, Odolenov, 34201 Sušice na rok 2014 
ve výši  12.000,- Kč.  

 

23) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění rekondičních a regeneračních 
pobytů Svazu zdravotně postižených Sušice na rok 2014 ve výši  6.000,- Kč.  

 

24) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na nákup nového vyvíječe aerosolu a 
kompresoru k tlumení varroázy včel Českému svazu včelařů, ZO Hrádek u Sušice, 34201 
Sušice na rok 2014 ve výši  30.000,- Kč.  

 

25) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na zakoupení vybavení – stolního fotbalu 
do Denního stacionáře Klíček v Sušici Diakonii ČCE, středisko Západní Čechy Radost, 
Merklín 194, 33452 Merklín na rok 2014 ve výši  5.000,- Kč.  

 

26) rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2014 
ve výši  83.520,- Kč. 

 

27) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 
Hrádek u Sušice na rok 2014 ve výši 505 800,- Kč.  

 

28) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2014 
(příloha č. 1). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 405,8 tis. 
Kč. 

 

29) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Hrádek 
u Sušice na rok 2014 ve výši 515 500,- Kč. 

 

30) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2014 
(příloha č. 2). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3 315,5 tis. 
Kč. 

 

31) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2014 (příloha č.3).  
Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 9 031 tis. Kč. 

 

32) schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2014 jako schodkový s příjmy ve výši 19660,53 tis. 
Kč a výdaji 20 898,37 tis. Kč (příloha č. 4). 

 



33) rozhodlo o realizaci projektu „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“ dle projektové 
dokumentace vypracované projekční firmou OGIVA eu s.r.o., U Libeňského Pivovaru 
2229/2a, 18000 Praha 8. Projekt „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“ bude zařazen do 
investičního plánu akcí realizovaných v roce 2015, do finančního plánu obce v roce 2015 a 
návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a obec se bude podílet na jeho spolufinancování. 

 

34) rozhodlo na základě žádosti č.j. 247/14/HR, pana Josefa Ludvíka, Hrádek 197 (motokrosová 
trať „Sušice“), o pořízení změny Územního plánu obce Hrádek č. 2. Zároveň rozhodlo, že 
žadatel je povinen uhradit obci v plném rozsahu náklady na pořízení a zpracování změny 
územního plánu č. 2 a na mapové podklady, které se vztahují k této žádosti. Tyto náklady je 
povinen žadatel uhradit obci i v případě, že požadované změny ÚPO budou zamítnuty, nebo 
vezme svou žádost zpět. K úhradě nákladů je žadatel povinen se zavázat písemně, jinak 
nebude k jeho žádosti přihlíženo. 

 

35)  rozhodlo v návaznosti na bod. č.27) usnesení Zastupitelstva obce Hrádek ze dne 27.3.2012 
a bod. č.18) usnesení Zastupitelstva obce Hrádek ze dne 25.6.2013 o nabytí nemovitého 
majetku – zámeckého rybníka v Hrádku s náhonem a přilehlými pozemky – pozemky parc.č. 
407/1, 410/1, 410/2, 410/3, 410/4, 412/3, 412/5, 412/6, 412/7, 469/134, 469/143, 469/145, 
469/161, 469/162, 700/1, 700/3, 700/4, 700/5, 700/7, 703/2, 703/3, 709/7, 709/10, 709/11, 
713/1, 1300/1, 1300/48, 1300/51, 1300/57, 1300/62, 1300/64, 1323 a 1372/2 v k.ú. Hrádek u 
Sušice (jsou uvedeny v příloze č. 3 zápisu z jednání Zastupitelstva obce Hrádek ze dne 
25.6.2013),  formou privatizačního projektu od České republiky – Státního pozemkového 
úřadu (dříve Pozemkový fond ČR), Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 za kupní cenu, která 
byla stanovena soudním znalcem, ve výši 366 944,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy. 

 

36) rozhodlo o prodeji stavební parcely číslo 38/3 v k.ú. Zbynice, jejíž součástí je budova č.p. 
42(objekt bývalé školy) v obci Hrádek, část obce Zbynice, vystavěná na tomto pozemku, a 
dále stavební parcely číslo 48 v k.ú. Zbynice, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp/če 
v obci Hrádek část Zbynice, vystavěná na tomto pozemku, spolu se všemi jejich součástmi a 
příslušenstvím, přičemž předmětem prodeje bude i studna, která se nachází na shora uvedené 
stavební parcele číslo 38/3, manželům Zdeňku a Markétě Riedlovým, bytem Zbynice čp. 42, 
342 01Sušice, za kupní cenu 350 000,- Kč., čili za cenu nižší, nežli je obvyklá hodnota 
nemovitostí uvedená ve znaleckém posudku, a to s ohledem na špatný stav nemovitosti, a 
pověřuje starostu a místostarostu obce zajištěním sepisu kupní smlouvy a jejím následným 
uzavřením.  Výše uvedená studna zásobuje pitnou vodou nejenom prodávaný objekt, ale 
současně i sousední objekty. Kupující bude při koupi nabízených nemovitostí povinen zřídit 
služebnost na vodovodní přípojky vedené ze studny k těmto sousedním objektům, a dále 
služebnost čerpání vody z této studny, to vše ve prospěch vlastníků objektů, které jsou 
napojeny na předmětnou studnu. 

 

37) rozhodlo v návaznosti na bod 22) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce 
Hrádek ze dne 17.12.2013 o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a panem Lubomírem 
Trenkem, bytem Čkyně 57, 384 81 Čkyně tak, že dle geometrického plánu  číslo plánu 98-
86/2013 ( vypracovala zeměměřická kancelář  Geokart, Podlesí 370, 261 01 Příbram)  Obec 
Hrádek nabude  do svého  vlastnictví část pozemkové  parcely p.č. 54 díl a o výměře 33 m2 



a pan Lubomír Trenk nabude do svého vlastnictví  část pozemkové parcely p.č. 1334/1 díl c 
o výměře  33 m2. Současně rozhodlo, že Obec Hrádek nepožaduje žádnou finanční částku 
na dorovnání hodnot směňovaných pozemků. 

 

38) vyjádřilo předběžný souhlas  s prodejem částí pozemkových parcel č. 
376/11,376/1,375,1220/1 vše v k.ú. Čermná manželům Jaroslavu a Libuši Maxovým, bytem 
Malonice 31, 341 42 Kolinec. Prodej bude schválen zastupitelstvem po předložení 
geometrického plánu. Zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce.  

  

39) bere na vědomí Evidenční dokumentace mostů ve vlastnictví Obce Hrádek, které 
vypracoval Ing. Petr Kesl, 332 04 Šťáhlavice 76. Dva ze čtyř posuzovaných mostů (most 
přes říčku Ostružnou u fotbalového hřiště v Hrádku a most přes vodní náhon v Tedražicích – 
Luhu) jsou v havarijním stavu. 

 

40) rozhodlo o přijetí nabídky Ing. Petr Kesla, 332 04 Šťáhlavice 76 na vypracování 
projektové dokumentace potřebné pro opravu mostu přes říčku Ostružnou u fotbalového 
hřiště v Hrádku včetně související inženýrské činnosti. 

 

41) souhlasí s realizací projektu „II/187 Průtah Hrádek u Sušice“ financovaného z Regionálního 
operačního programu NUTZ II Jihozápad, rozpočtu Plzeňského kraje, nebo jiného dotačního 
titulu. 

 

42)  se zavazuje, že obec bude mít zajištěny finanční prostředky na realizaci té části projektu 
„II/187 Průtah Hrádek u Sušice“, kterou zabezpečuje v rámci své činnosti. 

 

43)  ukládá starostovi obce podepsat Dohodu o partnerství k projektu „II/187 Průtah Hrádek u 
Sušice“. 

         

  Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 25.3.2014 

 

 

 
 
                                                                                              ___________________________ 
 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili: MUDr. Jana Klečková  _________________________ 
       

  Mgr. Martin Roučka   _________________________ 


