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U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          18. prosince 2012 

 

 

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

 

1) schválilo program jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu paní Jitku Lísovou a Mgr. Alenu Hánovou. 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Martina Roučku. 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. František Míka, Mgr. Stanislav Vrba a pan 
Pavel Václ. 

 

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

 

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

 

7) bere na vědomí zprávu o průběhu realizace akce „Hrádek u Sušice – ČOV a 
kanalizace“. 

 

8) schvaluje přijetí nabídky na výkon činnosti odpovědného zástupce provozovatele 
kanalizace a ČOV v obci Hrádek podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č.274/2001 Sb. 
v platném znění a zajištění legislativní stránky provozování kanalizace a ČOV v obci 
Hrádek v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. v platném znění od firmy PROVOD – 
inženýrská společnost, s r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem. 
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9) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2012. 

 

10) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2013 bude obec hospodařit podle 
rozpočtového provizoria. 

 

11) schvaluje rozpočtové provizorium obce Hrádek na rok 2013 (příloha č. 2 tohoto zápisu). 

 

12)  stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2013 nájemné 
z lesních pozemků ve výši 850,- Kč na hektar. 

 

13) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 3/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 

14) stanovuje výši ceny stočného v obci Hrádek s platností od 1.1.2013. Stočné činí 28,20 
Kč bez DPH za 1m3 odvedené odpadní vody. 

 

15) rozhodlo, že cena vodného v obci Hrádek bude ponechána ve stávající výši 9,- Kč bez 
DPH za 1 m3 dodané pitné vody. 

 

16) schvaluje návrh Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (příloha č.4 
tohoto zápisu). 

 

17) zamítlo žádost (č.j. 580/12/HR) manželů Melkových, bytem Čejkovy 42 o odkoupení 
části pozemkové parcely p.č. 2968/1 v k.ú. Čejkovy. 

 

18) vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem části pozemkové parcely p.č. 1297/1 v k.ú. 
Hrádek u Sušice paní Mgr. Jaroslavě Šimkové, bytem Mírová 1386, 349 01 Stříbro. 
Prodej bude schválen zastupitelstvem po předložení geometrického plánu. Zaměření 
bude provedeno za účasti zástupce obce. 

 

19) revokuje bod č. 17 usnesení z jednání ZO Hrádek ze dne 18. 12. 2007, a  rozhodlo o 
vrácení finanční částky ve výši 1 440,- Kč panu Petru Švajglovi, bytem Zbynice 33, 
kterou jmenovaný dne 29.10.2008 uhradil. 

 

20) vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem části pozemkové parcely p.č.  1356v k.ú. 
Zbynice panu Petru Švajglovi, bytem Zbynice 33, 342 01 Sušice. Prodej bude schválen 
zastupitelstvem po předložení geometrického plánu. Zaměření bude provedeno za účasti 
zástupce obce. 
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21) vyjádřilo předběžný souhlas s prodejem části pozemkové parcely p.č. 2968/1v k.ú. 
Čejkovy manželům Hynku a Janě Burdovým, bytem Čejkovy E 1, 342 01 Sušice. Prodej 
bude schválen zastupitelstvem po předložení geometrického plánu. Zaměření bude 
provedeno za účasti zástupce obce. 

 
 

 

Zapsal: Mgr. Martin Roučka Dne: 18.12.2012 

 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
Ověřili:   Jitka Lísová   _________________________ 
 
 

                    Mgr. Alena Hánová                     _________________________  
 


