
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 27. března 2012 

 

 

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

 

1) schválilo program dnešního jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu pana Pavla Václa a Mgr. Stanislava Vrbu 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Alenu Hánovou 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: paní Danuše Řezanková, MUDr. Jana Klečková a 
pan František Vozka. 

 

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

 

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

 

7) schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za rok 2011 takto: 
zisk po zdanění, tj. rozdíl mezi účtovou třídou 5 a účtovou třídou 6, z hlavní činnosti, 
který činí 4.306.258,94 Kč převést z účtu 431 00 – Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení na účet  432 11 – Nerozdělený zisk z minulých let. 

 

8) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a práci s mládeží TJ 
Svatobor Hrádek u Sušice, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2012 ve výši  120.000,- Kč. 

 

9) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Sboru dobrovolných hasičů 
Tedražice, Tedražice, 34201 Sušice na rok 2012 ve výši  15.000,- Kč.  

 

10) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Sboru dobrovolných hasičů 
Čejkovy, Čejkovy, 34201 Sušice na rok 2012 ve výši  15.000,- Kč.  

 

11) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost sboru a práci s mládeží 
Sboru dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2012 ve výši  15.000,- 
Kč.  



 

12) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Českému červenému kříži 
Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2012 ve výši  5.000,- Kč.  

 

13) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Mysliveckému sdružení 
Strážiště Čejkovy, Čejkovy, 34201 Sušice na rok 2012 ve výši  8.000,- Kč.  

 

14) rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 
2011 ve výši  83.460,- Kč. 

 

15) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na poskytování sociálních služeb 
obyvatelům obce Hrádek Oblastní Charitě Sušice, Volšovy 1, 34201 Sušice na rok 2012 
ve výši  60.000,- Kč.  

 

16) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na poskytování služeb obyvatelům obce 
Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s. na rok 2012 ve výši  5.000,- Kč.  

 

17) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 
Hrádek u Sušice na rok 2012 ve výši 456.000,- Kč.  

 

18) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2012 
(příloha č. 1). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 390 tis. 
Kč. 

 

19) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola 
Hrádek u Sušice na rok 2012 ve výši 443.600,- Kč. 

 

20) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2012 
(příloha č. 2). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3 243,6 
tis. Kč. 

 

21) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2012 (příloha 
č.3).  Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 10 200 tis. Kč. 

 

22) schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2012 jako schodkový s příjmy ve výši 
54.420,019 tis. Kč a výdaji 63.862,649 tis. Kč (příloha č. 4). 

 

23)  schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2012, kterou se mění vyhláška 
č.1/2011 o místních poplatcích. (příloha č. 5). 



24) rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 1859/9 o výměře 22 m 2 v k.ú. Tedražice, od 
pana Miloslava, Děkana st., bytem Tedražice 26, 34201 Sušice, za cenu 100,00 Kč za 1 
m 2. 

25) vyjádřilo předběžný souhlas s  prodejem části pozemkové parcely p.č. 1838/4 v  k.ú. 
Tedražice panu Miloslavu Děkanovi st. a panu Miloslavu Děkanovi ml. a to každému 
jednou polovinou. Prodej bude schválen až po předložení geometrického plánu výše 
jmenovanými. Zaměření bude provedeno za přítomnosti zástupce obce. 

 

26) zamítlo prodej částí pozemků p.č. 1859/1 a p.č. 1859/10 v k.ú. Tedražice panu Petru 
Makrlíkovi, bytem Tedražice 23, 342 01 Sušice. 

 

27) rozhodlo v návaznosti na  bod č. 20 usnesení Zastupitelstva obce Hrádek  ze dne 
30.3.2010 o nabytí nemovitého majetku – zámeckého rybníka s náhonem a přilehlými 
pozemky v rozsahu, tak jak jsou specifikovány v žádosti ze dne 16.4.2010 (příloha č.6 
tohoto zápisu) formou privatizačního projektu od  České republiky – Pozemkového 
fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 13000 Praha. Převod 
tohoto nemovitého majetku Obci Hrádek bude realizován jako úplatný převod dle 
zákona č. 92/1991 Sb. Převod bude uskutečněn za tržní cenu, která bude určena 
znaleckým posudkem, který nechá vypracovat Pozemkový fond ČR. Orientační cena 
předmětných nemovitostí činí 500 tis Kč. 

 

28) bere na vědomí informaci Ing. Arch. Pavla Lejska o realizaci projektu „Rozšíření 
ubytovací kapacity a sportovního vyžití“ Hrádek čp., v rozsahu objektů: 

        SO.01 – rozšíření ubytovací kapacity – na st.p.č. 65/2, 65/12 v k.ú Hrádek u Sušice 
        SO.02 – rozšíření technologie stravování – na st.p.č. 65/1 v k.ú Hrádek u Sušice 
        SO.03 – stavební úpravy objektu – st.p.č. 65/15 v k.ú Hrádek u Sušice 
        Etapa I. – masážní studio 
        Etapa II. – turecké lázně 
        EtapaIII. – sauna a parní lázně 

 SO.04 – vybudování půjčovny sportovních potřeb – na st.p.č. 65/14 v k.ú Hrádek u   
Sušice. 

       V termínu do 3.4.2012 je možné vznést další náměty a připomínky k řešení, na které bude 
reagováno v projektu. 

 

Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 27.3.2012 

 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
Ověřili:    Pavel Václ                         ________________ 
 

                     Mgr. Stanislav Vrba          _________________  
 


