
U S N E S E N Í  
 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                          24. září 2013 

 

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

1) schválilo program jednání. 

 

2) určilo za ověřovatele zápisu Mgr. Stanislava Vrbu a paní Markétu Rybovou 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Mgr. Alenu Hánovou 

 

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

 

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 dokončování projektu „Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace“ 

 

8) bere na vědomí návrh projektu „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“ a souhlasí 
s navrženým řešením. 

 

9) rozhodla na základě provedené poptávky o zadání provedení výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Rekonstrukce školy Hrádek u Sušice“ společnosti Mgr. Jan Dáňa, 
advokát, Na Ořechovce 580/4, Praha 6. 

 

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

 

11) zamítlo prodej pozemkové parcely p.p.č. 89/1 v k.ú. Hrádek u Sušice slečně Tereze 
Pokorné, bytem Hrádek 118, 342 01 Sušice. 

 



12) zamítlo prodej pozemkové parcely p.p.č. 86 v k.ú. Hrádek u Sušice panu Martinu 
Ludvíkovi, bytem Hrádek 197, 340 01 Sušice. 

 

13) zamítlo prodej zemků p.p.č. 1074/1 a 1074/3 vše v k.ú. Hrádek u Sušice panu Luboši 
Jánskému, bytem Hrádek 239, 34201 Sušice. 

 

14) předběžně souhlasí s odkupem pozemků parc. č. 932/12, 890/7, 890/39, 948/1, 940/3, 
943/1 a  938/1 v k.ú. Hrádek u Sušice od paní Zdeňky Tušinovské, Hrádek 89. Cena 
pozemků bude stanovena na základě znaleckého posudku a odkup bude následně 
předložen ke schválení zastupitelstvu. 

 

15) předběžně souhlasí s prodejem budovy bývalé školy ve Zbynicích. Přednostně bude 
budova nabídnuta k odprodeji stávajícím nájemníkům. Zastupitelstvo pověřuje Radu 
obce nechat zpracovat tržní cenu předmětné nemovitosti. 

 

  Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 24.9.2013 

 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili: Mgr. Stanislav Vrba   _________________________
 

Markéta Rybová                    _________________________ 
 


