
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          25. června 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 Jiřího Penu a Ing. Michala Klímu 

 

3) určilo za zapisovatele jednání paní Janu Švecovou 

 

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

 

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

 

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

 

7) schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 1 500 000,- Kč z „Dotačního 
programu vodohospodářské infrastruktury“  na projekt „Hrádek u Sušice – ČOV a 
kanalizace“. 

 

8) stanovuje cenu za vyvážení odpadních vod z domovních jímek na ČOV Hrádek ve výši 
80,- Kč /m3 bez DPH. Na ČOV je možné vyvážet zatím jen odpadní vody z jímek 
z nemovitostí na území obce Hrádek, které nemají možnost být napojeny na kanalizaci. 
Odpadní vody je možno přivést na ČOV pouze po předchozí domluvě s obsluhou ČOV. 

 

9) bere na vědomí závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 
2012 ze dne 9. 4.2013. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb). Zpráva je přílohou Závěrečného účtu obce za 
kalendářní rok 2012. 

 



10) projednalo  závěrečný účet obce za rok 2012 a jeho projednání uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením obce Hrádek, a to bez výhrad (Závěrečný účet 
obce za kalendářní rok 2012 je přílohou č.1 tohoto zápisu).  

 

11) rozhodlo o neposkytnutí neinvestičního příspěvku Muzeu Šumavy Sušice, příspěvková 
organizace, Náměstí Svobody 40, 34201 Sušice na provoz Záchranné stanice pro 
handicapované živočichy při muzeu v Kašperských Horách na rok 2013. 

 

12) schvaluje přijetí mimoprogramové neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu 
Plzeňského kraje ve výši 113 000,- Kč na pokrytí prvotních nákladů vynaložených na 
záchranné a likvidační práce prováděné v době nouzového stavu vyhlášeného k řešení 
povodně v červnu 2013. Tyto finanční prostředky budou použity na odstraňování 
následků povodně v obci Hrádek. 

 

13) schvaluje rozpočtová opatření (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2013. 

 

14) v souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů vymezuje kompetenci Rady obce Hrádek k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v rozsahu do maximální výše 500 tis. Kč včetně. Provedená 
rozpočtová opatření bude rada dávat na vědomí zastupitelstvu obce. 

 

15)  volí pana Stanislava Zeleného, narozeného 7.2.1955, bytem Tedražice 5 přísedícím 
Okresního soudu v Klatovech pro nové volební období. 

 

16) rozhodlo o přijetí pozemku parc.č. 1327 v k.ú. Hrádek u Sušice do vlastnictví obce 
Hrádek od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 – Nové Město na základě § 1 zákona č. 
172/1991 Sb., o přechodu věcí z majetku České republiky do vlastnictví státu. 
Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení v této věci a pověřuje starostu jeho 
podpisem. 

 

17) rozhodlo o přijetí pozemku parc.č. 32/3 v k.ú. Hrádek u Sušice, vedené v Katastru 
nemovitostí na LV 60000 v k.ú. Hrádek u Sušice, od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, 12800 Praha do 
vlastnictví Obce Hrádek. Převod pozemku bude uskutečněn jako bezúplatný převod. 

 

18) rozhodlo v návaznosti na bod usnesení č. 27 z veřejného zasedání  Zastupitelstva obce 
Hrádek ze dne 27.3.2012 o obnovení žádosti o úplatný převod zámeckého rybníka 
s náhonem a přilehlými pozemky v k.ú. Hrádek u Sušice formou privatizačního projektu 
od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – 



Žižkov, 13000 Praha. V žádosti dochází ke změně seznamu pozemků, o které bylo 
požádáno. Ze seznamu se vypouštějí pozemky, které již nejsou ve vlastnictví ČR. 
Aktualizovaný seznam předmětných pozemků je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
Zastupitelstvo na převodu uvedených pozemků v  zájmu dalšího rozvoje obce v souladu 
 se schváleným Územním plánem obce Hrádek trvá. 

 

19) rozhodlo 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,- Kč bez DPH. 

 

20)  rozhodlo, v návaznosti na bod  11) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce 
Hrádek ze dne 25.9.2012 o směně pozemků mezi Obcí Hrádek a panem Antonínem 
Nohou, bytem Chotěšov 41, 34142 Velhartice tak, že z parcely nově utvořené 
geometrickým plánem číslo  zakázky  41-18/2013 ( vypracoval SORS s.r.o. Nábřeží J. 
Seitze 131/III, 34201 Sušice), v katastrálním území obce Odolenov, Obec Hrádek 
nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 379/18 o výměře 292 m², a pan 
Antonín Noha nabude do svého vlastnictví pozemkovou parcelu p.č. 372/4 o výměře 291 
m².  Současně rozhodlo, že Obec Hrádek nepožaduje žádnou finanční částku na 
dorovnání hodnot směňovaných pozemků (1 m²). 

 

21) rozhodlo, odkoupit  pozemkovou parcelu p.č. 392/2 o výměře 2324 m², nově utvořenou 
geometrickým plánem číslo zakázky  48-54/2013  ( vypracoval SORS s.r.o. Nábřeží J. 
Seitze 131/III, 34201 Sušice), v katastrálním území obce Odolenov, vytvořené 
z původního pozemku p.č. 392 v k.ú. Odolenov, který je ve vlastnictví Základní 
organizace odborového svazu ECHO při Momentive Specialty Chemicals a.s. Sokolov, 
Tovární 2093, 35601 Sokolov za cenu 40,- Kč za 1 m².   

 

22) rozhodlo, v návaznosti na bod 10) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce 
Hrádek ze dne  25.9.2012 o prodeji pozemkové parcely  p.č. 372/5 o výměře 156 m² 
nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 41-18/2013 ( vypravoval SORS 
s.r.o. Nábřeží J. Seitze 131/III, 34201 Sušice), v katastrálním území obce Odolenov, 
vytvořené z původní parcely p.č. 372/1 v k.ú. Odolenov, vedené na LV Obce Hrádek, 
paní Janě Leipeltové, bytem Na Štěbetce 1140, 34201 Sušice, za cenu 100, ,- Kč za 1 m². 

 

23) bere na vědomí písemnou připomínku (č.j. 507/13/HR) pana Ing. Františka Ryby, 
bytem  Střížkovská 549/35 Praha 9-Střížkov, 19000 Praha 9, 34201 Sušice, ve věci 



prodeje části pozemkové parcely p.č. 1356  v k.ú. Zbynice. Připomínka nebyla při 
uskutečnění prodeje této nemovitosti zohledněna. 

 

24) rozhodlo, v návaznosti na bod 20) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce 
Hrádek ze dne  18.12.2012 o prodeji pozemkové parcely  p.č. 1356/2 o výměře 75 m² 
nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 84-22/2013 ( vypravoval SORS 
s.r.o. Nábřeží J. Seitze 131/III, 34201 Sušice), v katastrálním území obce Zbynice, 
vytvořené z původní parcely p.č.1356 v k.ú. Zbynice, vedené na LV Obce Hrádek, panu 
Petru Švajglovi, bytem Zbynice 33, 34201 Sušice, za cenu 100,- Kč za 1 m². 

 

25)  rozhodlo, v návaznosti na bod 21) usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce 
Hrádek ze dne  18.12.2012 o prodeji pozemkové parcely  p.č. 2968/13 o výměře 44 m² 
nově utvořené geometrickým plánem číslo zakázky 173-19/2013 ( vypravoval SORS 
s.r.o. Nábřeží J. Seitze 131/III, 34201 Sušice), v katastrálním území obce Čejkovy, 
vytvořené z původní parcely p.č.2968/1 v k.ú. Čejkovy, vedené na LV Obce Hrádek, 
manželům Hynku a Janě Burdovým, bytem Čejkovy E 1, 34201 Sušice, za cenu 100,- 
Kč za 1 m². 

 

26) schvaluje návrh zadání změny č. 1 územního plánu Obce Hrádek (příloha č. 4 tohoto 
zápisu). 

 

27) bere na vědomí informaci o průběhu převodu pozemků dle zákona 173/2012 Sb., o 
přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 
pozdějších předpisů  a doporučuje pokračovat v soudním sporu  se Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 - Žižkov o určení 
vlastnictví k nemovitostem v k.ú. Čermná. 

 

  Zapsala: Švecová Dne: 25.6.2013 

 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:  Jiří Pena     _________________________ 
 
 

                  Ing. Michal Klíma   _________________________ 
 


