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U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         19. prosince 2017 
 
 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Hrádku. 
 

 

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

 

1)  schválilo program jednání. 

2) určilo za ověřovatele zápisu pana Josefa Urbana a Ing. Michala Klímu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Hánová, pan Pavel Václ a Mgr. Stanislav 
Vrba. 

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

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti za rok 2017. Současně bere na vědomí informaci 
o přípravě stavebních a investičních akcí a stavbách, které byly realizovány v průběhu roku 
2017. 

7)  bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 schválených Radou obce Hrádek 
dne 10.10.2017, č. 7 schválených Radou obce Hrádek dne 7.11.2017  a č. 8 schválených 
Radou obce Hrádek dne 7.12.2017. 

8) schvaluje rozpočtová opatření č.9 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2017. 

9) schvaluje pravidla rozpočtového provizoria: 

Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí   posledním upraveným rozpočtem předchozího 
roku, v rámci rozpočtového provizoria lze financovat akce schválené zastupitelstvem obce v 
minulých obdobích a dále zastupitelstvem schválené nové  akce v běžném období. Lze 
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financovat plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích obdobích, plnění 
vzniklých na základě nepředvídatelných živelných, havarijních událostí a událostí 
ohrožujících bezpečnost a zdraví. 

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací v období, kdy se rozpočtové hospodaření obce 
řídí pravidly rozpočtového provizoria, je stanoven ve stejné výši jako v posledním upraveném 
rozpočtu obce předchozího roku.  Hospodaření příspěvkových organizací se řídí dle jejich 
schváleného upraveného rozpočtu předchozího roku do doby schválení rozpočtu příspěvkových 
organizací na běžný rok, který bude schválen nejpozději do 31. 3. běžného roku. 
 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 

10)  schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2018 bude obec hospodařit podle 
schválených pravidel rozpočtového provizoria. 

11) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 – 2022 (příloha č. 2 tohoto 
zápisu) 

12) bere na vědomí zprávu lesního hospodáře p. Milana Sopka o hospodaření PO Obecní lesy 
Hrádek v roce 2017. 

13) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2018 nájemné z lesních 
pozemků ve výši 1 050,- Kč na 1 hektar. 

14) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 3/2017, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2012. (příloha č. 3 tohoto 
zápisu). 

15) schvaluje předloženou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Výše ceny vodného a 
stočného na rok 2018 zůstává stejná jako v roce 2017 tj. 14,90 Kč bez DPH za 1m3 dodané 
pitné vody a 33,90 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody. 

16) stanoví v souladu  ustanovením § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  a  Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., výši  
měsíčních odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 4 s platností od 
1.1.2018 a zvolení do funkce. 

17) stanoví v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí, bude odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytována pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

18) schvaluje v souladu  ustanovením§ 80 odst. 1 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, že uvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytován  
s účinností od 1.1.2018 příspěvek na stravování z rozpočtu obce. 
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19)  zastupitelstvo rozhodlo ve věci dokončení stavby „ Místní komunikace Tedražice č.parc.   
663/68" takto: 

a) obec požádá společnost EGF, spol. s r.o., se sídlem Sušice II, Na Tržišti 862, aby 
přepracovala stávající projektovou dokumentaci tak, aby došlo ke snížení nákladů, které 
je třeba vynaložit na dokončení stavby. 

b) obec poté osloví nejméně tři stavební firmy, aby předložily cenovou nabídku na 
dokončení stavby, a vybere z nich nejvhodnější nabídku, přičemž obec nebude povinna 
uzavřít s vybraným subjektem smlouvu o dílo nejméně do doby, než bude shromážděna 
na zvláštním účtu obce, zřízeném za účelem financování dokončení stavby, částka 
odpovídající nákladům na dokončení stavby, vyčíslených ve vybrané cenové nabídce.    

c) obec následně vyzve vlastníky pozemků přilehlých k pozemku, na němž bude stavba 
vystavěna, zda a v jaké výši jsou ochotni se podílet na nákladech na dokončení stavby. 

d) výsledky jednání s vlastníky přilehlých pozemků projedná rada obce, která předloží 
zastupitelstvu návrh financování akce. 

e) zastupitelstvo projedná návrh rady a rozhodne o výši podílu obce na nákladech na 
dokončení stavby a schválí smlouvy s jednotlivými vlastníky přilehlých pozemků o 
úhradě jejich podílu na předmětných nákladech.  

 

20) rozhodlo o koupi ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 316/768 vůči celku na 
pozemkových parcelách p.č. 883/18 o výměře 353 m², p.č. 888/28 o výměře 7370 m², p.č. 
883/21 o výměře 4 m², p.č. 1303/42 o výměře 12 m² a p.č. 1303/44 o výměře 31 m², to vše 
v k.ú. Hrádek u Sušice, za kupní cenu 10,- Kč/ m² od vlastníka ……………………………... 
…………………………………………………tj. celkem za částku 31.970,30 Kč. Kupní 
cena bude uhrazena až po vkladu vlastnického práva ve prospěch obce do katastru 
nemovitostí. Obec uhradí veškeré náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a správní 
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu uzavřením kupní smlouvy. 

21) rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.č. 118/72 o výměře 18 m² a p.č. 105/103 o 
výměře 73 m²  v k.ú. Hrádek u Sušice, nově utvořené geometrickým plánem číslo 568-
130/2017 (vypracoval SORS s.r.o, Nábřeží J. Seitze 131/III, 342 01 Sušice) za kupní cenu 
120,- Kč/m2  ………………………………………………………………………., tj. 
celkem za částku 8 778,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené se sepisem kupní 
smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

22) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 788/15 o výměře 6 m² v k.ú. Čermná, nově 
utvořené geometrickým plánem číslo 201-1090/2017 (vypracoval Ing. Jan Rambousek, 
Červený Újezd 307, 273 51 Unhošť) z pozemkové parcely p.č. 788/10 za kupní cenu 120,- 
Kč/m2 ……………………………………………………………………………………… 
……………………, tj. celkem za částku 720,- Kč. Kupující zaplatí obci Hrádek náklady 
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spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. Smlouvu 
je možné uzavřít až bude  pozemková parcela p.č. 799/2 v k.ú. Čermná zapsána na LV Obce 
Hrádek. 

23) revokuje usnesení č. 14) Zastupitelstva obce Hrádek ze dne 19.9.2017 

24) rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 4572 o výměře 41 m² v k.ú. Čejkovy, nově 
utvořené geometrickým plánem číslo 210-2/2017 (vypracoval Dušan Trnka, Zborovy 59, 
340 34 Plánice) ze stavební parcely p.č. 19/1 za kupní cenu 120,- Kč/m2  od vlastníka, ..       
……………………………………………………………………………tj. celkem za 
částku 4 920,- Kč. Obec uhradí veškeré náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

25)  rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 1394 (ostatní plocha) o výměře 4 m², která byla 
nově utvořena geometrickým plánem Dušana Trnky číslo 569-68/2017 ze stavební parcely 
číslo 117/2, obojí v k.ú. Hrádek u Sušice, za kupní cenu 120,- Kč/ m² od vlastníka ……..., 
………………………………………………………………………………………………
……………………………..tj. celkem za částku 480 Kč. Kupní cena bude uhrazena po 
vkladu vlastnického práva ve prospěch obce do katastru nemovitostí. Obec uhradí veškeré 
náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

26) rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 1393 (ostatní plocha) o výměře 81 m², která byla 
nově utvořena geometrickým plánem Dušana Trnky číslo 569-68/2017 ze stavební parcely 
číslo 142, obojí v k.ú. Hrádek u Sušice, za kupní cenu 120,- Kč/ m² od vlastníka ………., 
………………………………………………………………………………………………
……………………………….tj. celkem za částku 9.720,- Kč. Kupní cena bude uhrazena 
po vkladu vlastnického práva ve prospěch obce do katastru nemovitostí. Obec uhradí 
veškeré náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a správní poplatek za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením 
kupní smlouvy."  

27)  rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 829/74 (ostatní plocha) o výměře 114 m², která 
byla nově utvořena geometrickým plánem Dušana Trnky číslo 569-68/2017 z pozemkové 
parcely p.č. 829/33, obojí v k.ú. Hrádek u Sušice, za kupní cenu 120,- Kč/ m² od vlastníka 
………………………………………………………………………………………………
…..tj. celkem za částku 13 680 Kč. Kupní cena bude uhrazena po vkladu vlastnického práva 
ve prospěch obce do katastru nemovitostí. Obec uhradí veškeré náklady spojené se sepisem 
kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

28)  rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 829/73 (ostatní plocha) o výměře 82 m², která 
byla nově utvořena geometrickým plánem Dušana Trnky číslo 569-68/2017 z pozemkové 
parcely p.č. 829/41, obojí v k.ú. Hrádek u Sušice, za kupní cenu 120,- Kč/ m² od vlastníka 
………………………………………………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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tj. celkem za částku 9 840 Kč. Kupní cena bude uhrazena po vkladu vlastnického práva ve 
prospěch obce do katastru nemovitostí. Obec uhradí veškeré náklady spojené se sepisem 
kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

  

 
 

Zapsala: Švecová Dne: 19.12.2017 

 

 

 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
                                                                                                     Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
Ověřili: Josef Urban     __________________________ 
 
 
   Ing. Michal Klíma                  ___________________________   
 


