
 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         27. března 2018 
 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Hrádku. 

 

 

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

 

1)  schválilo program jednání. 

2) určilo za ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Blažka a pana Pavla Václa. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Klíma, Mgr. Martin Roučka a Mgr. 
Jaroslav Pavelec. 

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 předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru. 

8) bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o činnosti výboru. 

9) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání dětského dne, dětského 
maškarního karnevalu, na zajištění pohoštění na rozsvícení vánočního stromu a na pořádání 
akcí pro členy Českému červenému kříži Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2018 ve 
výši 10 000,- Kč. 

10) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání zájezdu do Českého Krumlova 
na Slavnosti Růže, zajištění účasti na zahrádkářské výstavě a pořádání tematické přednášky 
Českému zahrádkářskému svazu ZO Hrádek, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 20 000,- 
Kč. 



11)    rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání regionální akce „Podzimní 
zkoušky ohařů “, na instalaci pachových chemických ohradníků a reflexních zradidel při 
komunikacích a na pořádání 20. ročníku střelecké akce „Memoriál Josefa Turka“ 
Mysliveckému spolku Strážiště Čejkovy, Hrádek 78, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši  10 
000,- Kč. 

 

12)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů neinvestiční 
povahy souvisejících s poskytováním sociálních služeb Oblastní Charitě Sušice, Volšovy1, 
34201 Sušice na rok 2018 ve výši 60 000,- Kč.  

 

13)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Oblastní Charitou Sušice, Volšovy 
1, 34201 Sušice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů 
neinvestiční povahy souvisejících s poskytováním sociálních služeb ve výši 60 000,- Kč. 

 

14)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění údržby a provozu volnočasové 
plochy v roce 2018 a financování akce pro integraci postižených dětí ve spolupráci 
s Diakonií Sušice panu Václavu Polatovi, Hrádek 128, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 
18 000,- Kč. 

 

15)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu krovu a výměnu střešní krytiny 
na kostele ve Zbynicích Římskokatolické farnosti Zbynice, Štěpánovice 2, 339 01 Klatovy 
na rok 2018 ve výši 100 000,- Kč. 

 

16)   schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Římskokatolickou farností Zbynice, 
Štěpánovice 2, 33901 Klatovy na opravu krovu a výměnu střešní krytiny na kostele ve 
Zbynicích ve výši 100 000,- Kč. 

 

17)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup stojanu na lavičky, výbavy 
soutěžních družstev, na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti a dospělé a na 
opravu střechy na stánku na hřišti Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy, Čejkovy 90, 34201 
Sušice na rok 2018 ve výši 20 000,- Kč.  

 

18)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na organizaci kulturních a společenských 
akcí v obci – dětský maškarní karneval, dětský den, drakiáda, sportovní odpoledne, na 
nákup materiálu pro vybudování posezení u bývalé školy, na nákup savic, pracovních 
uniforem a 2 kusů vycházkových uniforem a pronájem sportovní haly Sboru dobrovolných 
hasičů Čermná, Čermná 58, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 20 000,- Kč. 

 

19)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění neziskových kulturních akcí, na 
dovybavení hasičské zbrojnice, na materiál a vybavení pro členy družstev mladých hasičů, 
žen a mužů, na dobudování zázemí u fotbalového hřiště pro pořádání kulturních akcí, na 



pořízení skákacího hradu pro děti a venkovního plynového zářiče – ohřívače Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek 250, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 30 000,-Kč. 

 

20)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup hadic, na pořádání dětského dne 
s ukázkou požární techniky, stavění májky a zajištění mikulášské nadílky pro děti Sboru 
dobrovolných hasičů Odolenov, Hrádek 78, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 12 000,- Kč. 

 

21)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup stejnokrojů, na dovybavení 
cvičebních úborů pro soutěžní družstvo, na pořádání akcí – maškarní rej, oslava MDŽ, 
májové oslavy, dětský den, pouťová veselice, lampionový průvod, rozsvícení vánočního 
stromu, silvestrovský výšlap, na dovybavení kuchyňky ve společenské místnosti Sboru 
dobrovolných hasičů Tedražice, Tedražice 87, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 15 000,-
Kč. 

 

22)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup vycházkových stejnokrojů a na 
zajištění akcí pro děti a občany Zbynic Sboru dobrovolných hasičů Zbynice, Zbynice 52, 
34201 Sušice na rok 2018 ve výši 30 000,- Kč. 

 

23)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořízení příslušenství k detektoru kovů, 
na nákup materiálu na zajištění příměstského tábora spolku Svatojánci z.s., Hrádek 36, 
34201 Sušice na rok 2018 ve výši 10 000,- Kč. 

 

24)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění rekondičních a regeneračních 
služeb pro členy Svazu zdravotně postižených Šumava, ZO Sušice, 34201 Sušice na rok 
2018 ve výši 8 000,- Kč.  

 

25) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů zázemí hráčů 
všech kategorií, na údržbu hracích ploch, na materiální vybavení soutěžních družstev, na 
zajištění rozhodčích a delegátů na mistrovská utkání, na dopravu na utkání, zimní přípravu 
mládeže, na zajištění oslav 90 let kopané v Hrádku  a na modernizaci zavlažovacího zařízení 
TJ Svatobor Hrádek, z.s., Hrádek č.e. 20, 34201 Sušice na rok 2018 ve výši 210 000,- Kč.                         

 

26)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a TJ Svatobor Hrádek, z.s., Hrádek 
č.e. 20, 34201 Sušice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů 
zázemí hráčů všech kategorií, na údržbu hracích ploch, na materiální vybavení soutěžních 
družstev, na zajištění rozhodčích a delegátů na mistrovská utkání, na dopravu na utkání, 
zimní přípravu mládeže, na zajištění oslav 90 let kopané v Hrádku a na modernizaci 
zavlažovacího zařízení ve výši 210 000,- Kč. 

 

27)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci sezónní obměnné výstavy 
v Galerii Hrádek a na honoráře umělců společnosti Zámek Hrádek s.r.o., Pivovarská 4, 
Pakoměřice, 250 65 Bořanovice na rok 2018 ve výši 30 000,- Kč. 



28)  rozhodlo o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2018 ve výši 92 
466,- Kč. 

 

29)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 
30613 Plzeň o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje v roce 2018 ve výši 92 466,- Kč. 

 

30)  schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace na rok 2018 ve výši 1 171 000,- 
Kč. 

 

31)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u 
Sušice, příspěvková organizace na rok 2018. Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, 
příjmy i výdaje činí 6 771 000,- Kč (příloha č. 1). 

 

32)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2018. Tento 
rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 10 000 000,- Kč (příloha č. 2). 

 

33)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Hrádek u  Sušice, p.o. na roky 2019 – 2022 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 

34)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na 
roky 2019 – 2022 (příloha č. 4. tohoto zápisu). 

 

35)  schvaluje seznam akcí, které budou realizovány v roce 2018 (příloha č. 5). 

 

36)   schvaluje rozpočet obce Hrádek na rok 2018 jako schodkový s příjmy ve výši 
25 235 200,- Kč a výdaji ve výši 42 658 930,- Kč (příloha č. 6) 

 

37)   schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08018911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí mezi Obcí Hrádek 
a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11 (příloha č. 7). Tímto dodatkem se mění bankovní spojení Státního fondu životního 
prostředí určené pro splátky zapůjčených finančních prostředků. 

 

38)   schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (příloha č. 8 tohoto zápisu). 

 



39) zastupitelstvo rozhodlo o opravě písařské a početní chyby, obsažené v usnesení 
zastupitelstva č. 21 ze dne 19.12.2017, tak, že toto usnesení zní: 

„Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.č. 118/72 o výměře 18 m2 a p.č. 
105/103 o výměře 64 m2 v k.ú. Hrádek u Sušice, nově utvořené geometrickým plánem číslo 
568-130/2017 (vypracoval SORS s.r.o., Nábřeží J. Seitze 131/III, 342 01 Sušice) za kupní 
cenu 120,-Kč/m2 manželům ………………………………………………………………, 
tj. celkem za částku 9 840,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené se sepisem kupní 
smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy."   

40) rozhodlo o koupi pozemkové parcely p.č. 829/57 o výměře 829 m² v k.ú. Hrádek u Sušice 
za kupní cenu 130 000,- Kč od vlastníka Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 (ÚZSVM), 
kterou obec získala ve výběrovém řízení s aukcí na prodej předmětného pozemku, které 
vyhlásil ÚZSVM dne 21.12.2017 pod č. PKT/34/2017. Obec uhradí správní poplatek za 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
uzavřením kupní smlouvy. 

41) předběžně schvaluje záměr prodat panu……………………………………………….. 
část pozemku p.č. 788/13 v k.ú. Čermná a to tak, že navrhuje nově utvořenou hranici vést 
v současném oplocení. Geometrické zaměření si zajistí na své náklady žadatel a bude 
provedeno za účasti zástupce Obce Hrádek. 

42) předběžně schvaluje záměr prodat panu ……………………………………………….. 
část pozemku p.č. 788/13 v k.ú. Čermná a to tak, že navrhuje nově utvořenou hranici vést 
v současném oplocení. Geometrické zaměření si zajistí na své náklady žadatel a bude 
provedeno za účasti zástupce Obce Hrádek. 

43) předběžně schvaluje záměr prodat panu ………………………………………………… 
část pozemku p.č. 1194/1 v k.ú. Čermná. Pozemek bude oddělen v souladu s návrhem  
komise KPRO 21.3.2018. Geometrické zaměření si zajistí na své náklady žadatel a bude 
provedeno za účasti zástupce Obce Hrádek. 

Zapsala: Švecová Dne: 27.3.2018 

 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
                                                                                                     Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:  Mgr. Zdeněk Blažek   __________________________ 
 
               Pavel Václ     ___________________________   
 


