
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 15.června 2010 
 
 

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

1) schválilo program dnešního jednání. 
 

2) schválilo za ověřovatele zápisu paní Milenu Mautnerovou a paní Marii Marcovou. 
.                . 

3) schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Pena, pan Stanislav Karas a pan 
František Vozka. 

  
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez 

připomínek. 
 
5) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce. 

 
6) bere na vědomí  závěr zprávy o výsledku  přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za 

rok 2009 ze dne 25.3.2010. Při přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby a 
nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva je přílohou Závěrečného 
účtu obce za kalendářní rok 2009. 

 
7) přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

Obce Hrádek za rok 2009 – ukládá starostovi při provádění inventur za rok 2010 řešit 
nedostatky uvedené v článku II. Zprávy o přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek za rok 
2009 tím, že zajistí výpis z katastru na pozemky ve vlastnictví Obce Hrádek, do 
inventurních soupisů uvede způsob zjišťování skutečných stavů a okamžik zahájení a 
ukončení inventury. 

 
8) projednalo  závěrečný účet obce za rok 2009 a jeho projednání uzavírá vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením obce Hrádek, a to bez výhrad (Závěrečný účet 
obce za kalendářní rok 2009 je přílohou č.1 tohoto zápisu). 

 
9) bere na vědomí zprávu o přípravě investiční akce „Výstavba chodníku k železničnímu 

přejezdu – I.etapa“ a informaci, že Obci Hrádek byla na tuto akci poskytnuta Plzeňským 
krajem z Programu stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje dotace ve výši 220 
tisíc Kč. 

 
10) rozhodlo, že investiční akce „Výstavba chodníku k železničnímu přejezdu – I.etapa“ 

bude realizována v roce 2010 v plném rozsahu s tím, že akce bude dofinancována 
z rozpočtu obce. Výběrem dodavatele stavebních prací na tuto akci pověřuje radu obce. 
Nabídka bude zaslána minimálně 3 firmám. 

 
11)  rozhodlo o realizaci akce „Rekonstrukce topení v Základní škole v Hrádku“. Náklady 

na tuto akci činí 401 900 Kč. Akce bude financována z rozpočtu obce. 
 



 
12) rozhodla, že zakázka „Rekonstrukce topení v Základní škole v Hrádku“ bude zadána  

firmě MIROTOP s.r.o., Hrádek 232. 
 

13) rozhodlo o realizaci akce „Výměna oken v Základní škole v Hrádku“ v celkové částce 
339 308 Kč.  Tato zakázka bude na základě vyhodnocení došlých nabídek zadána firmě 
LD stav, s.r.o., T.G. Masaryka 153, Sušice. Akce bude financována z rozpočtu obce. 

 
14) odsouhlasilo průběh výběrového řízení na výběr dodavatele na veřejnou zakázku 

„Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace“.  Na základě výsledku tohoto výběrového řízení 
a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
POLSTAV, s.r.o., Vestecká 2, 25241 Zlatníky – Hodkovice na dodávku stavby „Hrádek 
u Sušice – ČOV a kanalizace“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
15) rozhodlo o zakoupení starší hasičské motorové stříkačky PPS 12 pro SDHO Odolenov. 

 
16) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 

Obce Hrádek na rok 2010. 
 
17) bere na vědomí návrh znaku a praporu obce od firmy Zdeněk Papeš, Atelier Foto a 

Grafika, Nušlova 2268, 15800 Praha. 
 

18)  rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 373/7 o výměře 74 m2, nově vytvořené 
geometrickým plánem číslo zakázky 37-77/2010 v katastrálním území Odolenov, Josefu 
Urbanovi, bytem Hrádek – Odolenov 21 za cenu 80,-Kč za m2. 
 

19) v návaznosti na bod 10) usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  Obce Hrádek ze 
dne 21.9.1999 rozhodlo o uskutečnění prodeje pozemkové parcely p.č. 105/48 o výměře 
378 m2 v těch mezích, jak byly její hranice stanoveny geometrickým plánem číslo 
zakázky 269-271/1999 v katastrálním území Hrádek u Sušice, podle smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, která byla uzavřena mezi Obcí Hrádek a manželi Jiřím Sýkorou a Janou 
Sýkorovou, oba bytem Hrádek 95, dne 15.6.2000. 
 

20) rozhodlo o prodeji části pozemku ve zjednodušené evidenci –původ Pozemový katastr 
pozemkové parcely p.č. 825/1, v platné katastrální mapě zahrnující části pozemkových 
parcel p.č.782/1 a 782/2, v katastrálním území Čejkovy, v dimenzích jak byla 
v zastavovací studii zpracované pro danou lokalitu stanovena parcela označená jako „3“, 
s maximální výměrou 1160 m2, manželům Pavlovi Rybovi a Janě Rybové, oba bytem 
Hrádek – Čejkovy 76 za cenu 100,- Kč za m2. 

 
21) vyjádřilo souhlas s dohodou mezi panem  Lubošem Jánským, bytem Sušice – Volšovy 

74 na straně jedné a panem Karolem Marcem a Ilonou Matějovicovou, oba bytem 
Hrádek 196 na straně druhé na rozdělení pozemku pč. 1073/20 v k.ú. Hrádek u Sušice. 
Na základě dohody bude na příštím jednání zastupitelstva předložen návrh řešení, včetně 
již zpracovaných podkladů k prodeji, nebo k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Zapsala: Švecová Dne: 16.6.2010 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Milena Mautnerová   ______________________ 
 
 

                       Marie Marcová          ______________________   

  
 


