
 
 

 

U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         20. června 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 Mgr. Zdeňka Blažka a Ing. Michala Klímu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: paní Danuše Řezanková, Mgr. Alena Hánová a 
Ing. Stanislav Zelený. 

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

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. Současně bere na vědomí informaci o 
zahájení staveb „Stavební úpravy a změna vytápění budovy Obecního úřadu v Hrádku“,  
„Oprava hasičské zbrojnice Tedražice“ a „Hrádek – chodník u silnice II/187 
k železničnímu přejezdu – II. etapa“ a o přípravě dalších investičních akcí, které jsou 
v rozpočtu obce na rok 2017. 

7) bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru. 

8) v záležitosti závěrečného účtu Obce Hrádek za rok 2016: 

a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 
2016 ze dne 10. 2. 2017 zpracovanou kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Při 
závěrečném přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) – nedostatek: Za rok 2016 nebyla doložena činnost 
kontrolního výboru. 



b) přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a ukládá kontrolnímu výboru, aby 
vykonával svoji činnost v souladu s odst. 3) § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. 

c) schvaluje závěrečný účet Obce Hrádek za rok 2016 s vědomím výsledku 
přezkoumání hospodaření obce vyjádřením  

 

„Souhlasu s celoročním hospodařením Obce Hrádek, a to bez výhrad“.  

 

9) schvaluje účetní závěrku Obce Hrádek včetně výsledku hospodaření obce za účetní 
období 2016 sestavenou k 31.12.2016. 

10) schvaluje převod z účtu 431 00  - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 
432 16  - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období za rok 2016 ve výši  
7.692.658,49  Kč po zdanění. 

11) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 schválených Radou obce 
Hrádek dne 9.5.2017. 

12) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2017. 

13) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 2/2017 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem. 

14) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4, která byla 
uzavřena dne 20.12.2005 a pověřuje starostu jejím podpisem.  

15) rozhodlo ve věci přípravy projektu „Rekonstrukce a odbahnění Mlýnského rybníka 
v Hrádku u Sušice a revitalizace přilehlého parku BLUD“ o odročení přijetí nabídky 
firmy Josef Jůn – DŘEVOTRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany a současně ukládá 
Radě zajistit vypracování studie využitelnosti dané lokality a další možné nabídky na 
přípravu projektu. 

16)  předběžně schvaluje záměr prodat ………………………………………………… 
části pozemků p.č. 118/38 a p.č. 105/24 v k.ú. Hrádek u Sušice a to tak, že navrhuje nově 
utvořenou hranici vést z rohu oplocení p.p.č. 118/33 na lom východní hranice p.p.č. 
105/95 za dodržení podmínky zachování prostoru pro chodník v šíři 2,00 m od stávajícího 
obrubníku. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatele za účasti zástupce 
Obce Hrádek. 

17)   projednalo záměr prodat …………………………………………………….. část 
pozemku  p.p.č. 1327 v k.ú. Hrádek u Sušice a v návaznosti na bod č. 15 usnesení ZO 
Hrádek ze dne 20.6.2017 rozhodlo s odprodejem počkat až do vypracování studie dané 
lokality. 

 

 



 

18) ukládá Radě obce projednat s  Policií ČR vyřešení problému zlepšení bezpečnosti 
účastníků silničního provozu na komunikaci II/187 v úseku od obecního úřadu k mostu. 

Zapsala: Švecová Dne: 20.6.2017 

 

 

 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
                                                                                                     Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
Ověřili: Mgr. Zdeněk Blažek       __________________________ 
 
   Ing. Michal Klíma        ___________________________   
 


