
 
 

U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         19. září 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 Ing. Stanislava Zeleného a pana Františka Valdmana. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Klíma, Mgr. Martin Roučka a Mgr. 
Jaroslav Pavelec. 

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 realizaci 
staveb „Stavební úpravy a změna vytápění budovy Obecního úřadu v Hrádku“, „Oprava 
hasičské zbrojnice Tedražice“, „Rekonstrukce autobusové čekárny ve Zbynicích“, „Hrádek 
– chodník u silnice II/187 k železničnímu přejezdu – II. etapa“, o provádění oprav místních 
komunikací a o podání žádosti na MZE na akci „Hrádek u Sušice – Posílení vodních zdrojů 
a nový vodojem“. 

7) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 3 schválených Radou obce Hrádek 
dne 4.7.2017 a č.  4 schválených Radou obce Hrádek dne 5.9.2017. 

8) schvaluje rozpočtová opatření č.5 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2017. 



9) schvaluje koncepci rozvoje prostoru Mlýnského rybníka a přilehlého parku Blud 
zpracovanou společností Šumavaplan projekt, s.r.o. a souhlasí s dopracováním rozvojové 
studie. 

 

10) ukládá Radě obce, aby v návaznosti na schválenou koncepci rozvoje prostoru Mlýnského 
rybníka a přilehlého parku Blud zajistila zpracování dílčích dokumentací ve vazbě na 
jednotlivé dotační programy, zejména revitalizaci zeleně, odbahnění rybníka a vytvoření 
komunikačních sítí. 

 

11) rozhodlo o realizaci projektu obnovy vodní nádrže na pozemku č. parc. 2321 v k.ú. 
Čejkovy. Na obnovu bude požádáno o finanční podporu na opatření ve veřejném zájmu 
Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

12) rozhodla o přijetí nabídky projekční kanceláře Ing. Jiří Tägl s.r.o., Měchurova 354, 33901 
Klatovy na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost spojenou s vydáním 
stavebního povolení na projekt „Obnova vodní nádrže na pozemku č. parc. 2321 v k.ú. 
Čejkovy“ ve výši 79.500,- Kč bez DPH. 

13) souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky vozidel 53. Rallye Šumava Klatovy 2018 a 27. 
Historic Vltava Rallye po komunikacích Obce Hrádek po trase Lipová Lhota- Tedražice – 
Čejkovy v dubnu 2018 a to za podmínky, že rychlostní zkouška bude ukončena před obcí 
Čejkovy. Žádá o ohleduplný a bezpečný průjezd vozidel i zastavěnými územími ostatních 
projížděných částí naší obce (Čejkovy, Zbynice, Čermná, Kašovice). 

14) rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 4572 o výměře 50 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 
6 000,- 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. 

15) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1334/3 o výměře 16 m² v k.ú. Zbynice 
manželům…………………………………………………………, za kupní cenu 120,- Kč 
za 1 m², tj. kupní cena činí celkem 1 920,- Kč. Kupující dále zaplatí obci Hrádek náklady 
spojené se sepisem kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. 

16) rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 799/2 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. 799 za kupní cenu 120,- 
Kč/m2  od vlastníka ………………………………………............, tj. celkem za částku 
720,- Kč. Prodávající zaplatí obci Hrádek náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a 



správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

17)  předběžně schvaluje záměr prodat manželům ……………………………………………, 
pozemkovou parcelu p.č. 788/15 o výměře 6 m² v k.ú. Čermná, nově utvořenou 
geometrickým plánem číslo 201-1090/2017 (vypracoval Ing. Jan Rambousek, Červený 
Újezd 307, 273 51 Unhošť) z pozemkové parcely p.č. 788/10 tamtéž za kupní cenu 120,- 
Kč/m2. Geometrické zaměření hradí kupující. 

 

Zapsala: Švecová Dne: 19.9.2017 

 

 

 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
                                                                                                     Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
Ověřili: Ing. Stanislav Zelený   
 
 

 František Valdman              
 


