
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne  30.září 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 pana Stanislava Zeleného a paní Milenu Holou. 
 

3) schválilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Roučka, Ing. Michal Klíma a paní 
Markéta Rybová 

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

připomínek. 
 
5) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 

 
6) bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce 

 
7) bere na vědomí zprávu Komise kulturně sportovní 

 
8) bere na vědomí zprávu předsedy Kontrolního výboru 

 
9) bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru 

 
10)  bere na vědomí zprávu starosty o průběhu přípravy akce „Hrádek u Sušice – ČOV a 

kanalizace“ a souhlasí s dalším pokračováním této akce 
 

11) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2010. 

 
12) rozhodlo na základě návrhu znaku a praporu obce od firmy Zdeněk Papeš, Atelier Foto 

a Grafika, Nušlova 2268, 15800 Praha o vítězném návrhu znaku takto: vítězným 
návrhem je návrh C varianta I. (příloha č. 2 tohoto zápisu). 
 

13) rozhodlo v souvislosti se stavbou „Hrádek, Kratochvílová - NN “ o přijetí závazků 
plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 712/6 vedeného v evidenci KN, v 
katastrálním území Hrádek u Sušice na listu vlastnictví Obce Hrádek mezi Obcí Hrádek 
(budoucí povinný) a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 40502 
Děčín (budoucí oprávněný) a ukládá starostovi učinit potřebné formální kroky plynoucí 
z tohoto rozhodnutí. Věcným břemenem je vzdušný kabel NN. Plocha pozemku p.č. 
712/6 omezená vlastnickým právem činí dle geometrického plánu pro vyznačení 
věcného břemene č. 472-1069/2009 ze dne 15.4.2009, vyhotoveném Ing. Janem 
Rambouskem, Červený Újezd 307, 27351 Unhošť  9,0 m2. Jednorázová náhrada za 
omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 500,- Kč. 



 
 
 

14) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1073/27 o výměře 392 m2 nově  
         utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 490-81/2010, v katastrálním  
         území Hrádek u Sušice, Luboši Jánskému, bytem Sušice – Volšovy 74  
         za cenu 100,- Kč za 1 m2. 
 
15) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1073/28 o výměře 1041 m2 nově utvořené 

geometrickým plánem číslo zakázky 490-81/2010, v katastrálním území Hrádek u 
Sušice, Karolu Marcovi a Iloně Matějovicové, oba bytem Hrádek 196, každému jednu 
polovinu za cenu 100,- Kč za 1 m2. 

 
 

16)  v návaznosti na předcházející usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce, 
rozhodlo o uskutečnění prodeje stavebního pozemku, o jehož prodeji byla podepsána 
smlouva o budoucí smlouvě,  který byl v původních dimenzích v návaznosti na aktuální 
údaje obnoveného katastru nemovitostí  geometrickým plánem číslo zakázky 492-
144/2010 nově označen jako pozemková parcela p.č. 105/94 o výměře 352 m2 a dále 
stávajících pozemkových parcel p.č. 118/31 o výměře 71 m2  a p.č. 105/65 o výměře 33 
m2, vše v katastrálním území Hrádek u Sušice, manželům Lubošovi a Heleně 
Chmelíkovým, oba bytem Sušice, Sirkařská 977/II, s tím, že rozdíl mezi již zaplacenou 
kupní cenou podle původní výměry a cenou stanovenou na základě nově stanovené 
výměry bude vzájemně vyrovnán a to v původně stanovené ceně 50,00 Kč za 1 m2. 

 
 

17)  v návaznosti na předcházející usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce 
rozhodlo o uskutečnění prodeje stavebního pozemku, o jehož prodeji byla podepsána 
smlouva o budoucí smlouvě, který byl v původních dimenzích v návaznosti na aktuální 
údaje obnoveného katastru nemovitostí geometrickým plánem číslo zakázky 492-
144/2010 nově označen jako pozemková parcela p.č. 105/95 o výměře 349 m2, 
v katastrálním území Hrádek u Sušice, manželům Jiřímu a Janě Sýkorovým, oba bytem 
Hrádek 95,s tím, že rozdíl mezi již zaplacenou kupní cenou podle původní výměry a 
cenou stanovenou na základě nově stanovené výměry bude vzájemně vyrovnán a to 
v původně stanovené ceně 50,00 Kč za 1 m2 

 
 

18)  v návaznosti na předcházející usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 782/8 o výměře 1190 m2 nově utvořené 
geometrickým plánem číslo zakázky 159-121/2010, v katastrálním území Čejkovy, která 
je v zastavovací studii zpracované pro danou lokalitu označena jako stavební parcela 
„3“, jejíž výměra byla  stanovena podle skutečného stavu oplocení, manželům Pavlovi a 
Janě Rybovým, oba bytem Hrádek – Čejkovy 76, za cenu 100 Kč za 1 m2. 

 
 

19) rozhodlo o prodeji stavební parcely číslo 44 o výměře 539 m2 a dílu označeného 
„e“,odděleného z pozemkové parcely p.č. 68 o výměře 22 m2 v katastrálním území 
Čejkovy, nově utvořených geometrickým plánem číslo zakázky 125-275/2003,  
manželům Jarmile  a Sebastianu Baumannovým, oba bytem  Čejkovy 41,  za cenu100,00 
Kč za 1 m2 a současně rozhodlo, že tomuto novému nabyvateli bude odprodána též 



stavba na st.p.č. 44 a to za cenu 1,00 Kč. Budou-li manželé Baumanovi s tímto 
rozhodnutím OZ souhlasit je nezbytné, aby na své náklady nechali vyhotovit následný 
geometrický plán, kterým bude předmětný díl „e“ při zachování původní výměry nově 
označen jako pozemková parcela p.č. 68/2.  

 
 
 
Zapsala: Švecová Dne: 1.10.2010 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Stanislav Zelený   ______________________ 
 
 

                       Milena Holá        ______________________   

 


