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U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          26. března 2013 

 

 

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

1) schválilo program jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu pana Františka Vozku a Ing. Františka Míku. 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Alenu Hánovou. 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Klíma, Mgr. Martin Roučka a pan Jiří 
Pena. 

 

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 2012 takto: 
zisk po zdanění, tj. rozdíl mezi účtovou třídou 5 a účtovou třídou 6, z hlavní činnosti, 
který činí 2.285.592,92 Kč převést z účtu 431 00 – Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení na účet  432 12 – Nerozdělený zisk z minulých let. 

 

8) schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2012. 

 

9) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost Sboru dobrovolných hasičů 
Tedražice, Tedražice, 34201 Sušice na rok 2013 na rozvoj dětského družstva a ženského 
– dívčího družstva a podporu kulturních akcí ve výši  15.000,- Kč.  

10) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a vybavení hasičských 
soutěžních družstev dětí, žen a mužů a zajištění neziskových kulturních akcí Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2013 ve výši  15.000,- Kč.  
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11) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na vybavení soutěžních družstev, 
běžnou činnost a pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé Sboru 
dobrovolných hasičů Čejkovy, Čejkovy, 34201 Sušice na rok 2013 ve výši  15.000,- Kč.  

 

12) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na spotřební materiál na činnost, 
pořádání kulturních a společenských akcí, údržbu techniky, vedení kroužku SDH a 
úhradu otopu při pořádaných akcích Sboru dobrovolných hasičů Čermná, Čermná, 
34201 Sušice na rok 2013 ve výši  15.000,- Kč. 

  

13) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a práci s mládeží TJ, 
rekonstrukci koupelen a sociálního zařízení, údržbu hracích ploch, dopravu mládeže na 
utkání a zajištění oslav 80 let TJ a 85 let hrádeckého fotbalu Svatobor Hrádek u Sušice, 
Hrádek, 34201 Sušice na rok 2013 ve výši  120.000,- Kč. 

 

14) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost a pořádání kulturních a 
společenských akcí Českému červenému kříži Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 
2013 ve výši  8.000,- Kč.  

 

15) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Muzea Františka Pravdy, 
provoz zámeckého parku a pořádání kulturních akcí společnosti Zámek Hrádek s.r.o. na 
rok 2013 ve výši  20.000,- Kč.  

 

16) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na poskytování sociálních služeb 
obyvatelům obce Hrádek Oblastní Charitě Sušice, Volšovy 1, 34201 Sušice na rok 2013 
ve výši  60.000,- Kč.  

 

17) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na poskytování služeb obyvatelům obce 
Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s. na rok 2013 ve výši  5.000,- Kč.  

 

18) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pořízení nové kamery pro stacionář 
Klíček pro osoby s postižením v Sušici Diakonii CČE, středisko Západní Čechy, Radost 
194, 33452 Merklín na rok 2013 ve výši  5.000,- Kč.  

 

19) rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění rekondičních a 
regeneračních pobytů Svazu zdravotně postižených Sušice na rok 2013 ve výši  5.000,- 
Kč.  
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20) rozhodlo, že se použití neinvestičních příspěvků na činnost ve výši do 20.000,- Kč 
nebude dokládat kopiemi účetních dokladů, doloží se na formuláři „Vyú čtování 
neinvestičního příspěvku na činnost“ soupisem dokladů. Neinvestiční příspěvek vyšší 
než 20.000,-  Kč bude doložen na formuláři „Vyú čtování neinvestičního příspěvku na 
činnost“, soupisem dokladů a také kopiemi účetních dokladů. Použití příspěvku podléhá 
veřejnoprávní kontrole kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce. 

 

21) rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 
2013 ve výši  83.760,- Kč. 

 

22) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola 
Hrádek u Sušice na rok 2013 ve výši 446.800,- Kč.  

 

23) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Hrádek u Sušice na rok 2013 
(příloha č. 1). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 2 346,8 
tis. Kč. 

 

24) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola 
Hrádek u Sušice na rok 2013 ve výši 548.500,- Kč. 

 

25) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Hrádek u Sušice na rok 2013 
(příloha č. 2). Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3 348,5 
tis. Kč. 

 

26) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2013 (příloha 
č.3).  Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 9 700 tis. Kč. 

 

27) schvaluje rozpočet Obce Hrádek na rok 2013 jako schodkový s příjmy ve výši 
24 014,72 tis. Kč a výdaji 28 865,53 tis. Kč (příloha č. 4). 

 

28) odročuje rozhodnutí v souvislosti se stavbou „Čejkovy, p.č. 825/7 - kNN“, o přijetí 
závazků plynoucích z podepsání smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohody o omezení užívání pozemku p.č. 825/1 PK v katastrálním území 
Čejkovy 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), 
zastoupené na základě plné moci číslo evidenční 0531/2010 ze dne 1.10.2010 
Stanislavem Henkem, Buršice 11, 34142 Kolinec. Věcným břemenem je zemní kabel 
NN. Plocha pozemku omezená vlastnickým právem je stanovena geometrickým plánem 
číslo 170-92/2012, který vyhotovil  LesPro v.o.s., Blížejov 111, 34545 Blížejov. 
Jednorázová náhrada za omezení vlastnických práv byla souhrnně stanovena na 2100,- 
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Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje Radu úpravou smlouvy o věcném břemeni 
z důvodu respektování připomínek k provedení stavby. 

 

29) rozhodlo o přijetí pozemků parc.č. 923/22 a 923/46, oba v k.ú. Tedražice, vedené 
v Katastru nemovitostí na LV 60000 v k.ú. Tedražice, od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, 12800 Praha do 
vlastnictví Obce Hrádek. Převod pozemků bude uskutečněn jako bezúplatný převod. 

 

30) rozhodlo o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a paní Zdeňkou Tušinovskou, bytem 
Hrádek 89, 342 01 Sušice, tak, že pozemková parcela p.č. 1266/20 o výměře 61 m², nově 
utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 513-155/2012 ( vypracoval SORS s.r.o., 
Nábřeží J. Seitze 131, 342 01 Sušice) z původní parcely parc. č. 1266/2 v katastrálním 
území Hrádek u Sušice, vedené na LV Obce Hrádek, nabude p. Zdeňka Tušinovská, 
bytem Hrádek  89, 342 01 Sušice do svého vlastnictví. Obec Hrádek nabude do svého 
vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 1262/8 o výměře 88 m², vedené na LV 99, ve 
vlastnictví Zdeňky Tušinovské. V rámci této směny bude Obcí Hrádek paní Zdeně 
Tušinovské  zaplacena částka ve výši 2 700,- Kč jako finanční vyrovnání hodnoty 
rozdílu výměry směňovaných pozemků. 

 

31) vyjádřilo předběžný souhlas  se směnou části pozemkových parcel v k.ú. Hrádek u 
Sušice a Tedražice, a to mezi Františkem Kizekem, bytem Sušice, Nádražní  284, 342 01 
Sušice a   Obcí Hrádek . Do směny bude zahrnut spoluvlastnický podíl  ( 1/18) výše 
jmenovaného na p.p.č. 118/11,118/24 a 118/25 vše v k.ú. Hrádek u Sušice, za část p.p.č. 
552/4 v k.ú. Tedražice. Směna  bude uskutečněna pouze za předpokladu, že žadatel 
František Kizek  prokazatelně potvrdí skutečnost, že žádný ze spoluvlastníků pozemků 
v k.ú. Hrádek u Sušice neuplatnil své předkupní právo k předmětným nemovitostem. 

 

32) zamítlo  prodej části  pozemkové parcely p.č. 2967/3 v k.ú. Čejkovy paní Miroslavě  
Lísové, bytem Čejkovy 29, 342 01 Sušice. 

 

33) schvaluje záměr projektu „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“. Obec zajistí 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Na tento projekt bude 
požádáno o dotaci z programu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství. 

 

34) rozhodlo v souladu s výběrovým řízením o zadání zakázky „Projektová dokumentace 
pro provádění stavby: Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“ firmě OGIVA eu s.r.o., 
Ocelářská 2274/1, Praha 9 a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

 

35) souhlasí s tím, že finanční částka na vybudování místní komunikace a inženýrských sítí 
na pozemku parc. č.  663/68 v k.ú. Tedražice v rozvojové zóně BT2  bude rozdělena 
mezi všechny vlastníky dotčených parcel včetně Obce Hrádek. K výběru dodavatele 
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stavby Zastupitelstvo pověřuje Radu Obce. Sítě ve správě obce budou hrazeny Obcí 
Hrádek. 

 

 

 

         Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 26.3.2013 

 

 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
Ověřili:   František Vozka    _________________________ 
 
 

                    Ing. František Míka                       _________________________  
 


