
 
 

 
 

 
 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         26. června 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. Jaroslava Pavelce a Mgr. Zdeňka Blažka. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

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

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

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. Současně bere na vědomí zprávu o zahájení 
staveb „Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Čejkovy č.p. 90“, „DČOV Čermná“, 
„Úprava parčíku na návsi v Tedražicích“ a „Čištění a konzervace pomníků padlým v I. 
světové válce  a dalších investičních akcí, které jsou  v rozpočtu obce na rok 2018. 

7) volí v souladu s § 84 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
dalším členem rady obce Hrádek Ing. Stanislava Zeleného. 

8) v záležitosti závěrečného účtu Obce Hrádek za rok 2017: 

a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 
2017 ze dne 3.5.2018 zpracovanou kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Při 
závěrečném přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.). 

b) schvaluje závěrečný účet Obce Hrádek za rok 2017 s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření obce vyjádřením  

„Souhlasu s celoročním hospodařením Obce Hrádek, a to bez výhrad“  



 
 

9) schvaluje účetní závěrku Obce Hrádek včetně výsledku hospodaření obce  za účetní období 
2017 sestavenou k 31.12.2017. 

10) schvaluje převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2017 z účtu 431 00  - Výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 17  - Výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období ve výši  7.802.200,74  Kč. 

11) bere na vědomí informaci starosty o realizaci akce Modernizace a rozšíření stávajícího 
systému varování obyvatelstva včetně předpovědního a výstražného systému na lokální 
úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Hrádek. 

12) bere na vědomí informaci místostarosty o postupu přípravy zainvestování lokality BT2 
Tedražice a provedení poptávky na dodávku stavebních prací na akci „Místní komunikace 
Tedražice č. parc.663/68 – splašková kanalizace a vodovod II. etapa““ 

13) souhlasí s výstavbou vodovodu a tlakové kanalizace v lokalitě BT2 Tedražice v souladu 
s výsledkem výběrového řízení. 

14) bere na vědomí informaci starosty o přípravě akce a výsledku výběrového řízení  na akci 
„Hrádek u Sušice – chodníky podél II/187 (I.etapa).“ 

15) schvaluje realizaci stavby „Hrádek u Sušice – chodníky podél II/187 (I.etapa)“. Stavba 
bude zahájena v červenci 2018 v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Akce je realizována 
ve veřejném zájmu a Obec Hrádek má zajištěny potřebné vlastní zdroje na dofinancování 
projektu. 

16) bere na vědomí informaci o přípravě akce „Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a 
nový vodojem“. 

17) schvaluje realizaci akce „Hrádek u Sušice – posílení vodních zdrojů a nový vodojem“. 
Akce je realizována ve veřejném zájmu a Obec Hrádek má zajištěny potřebné vlastní zdroje 
na dofinancování projektu. Zastupitelstvo pověřuje radu obce k zajištění výběru dodavatele 
stavby, přípravě a uzavření smlouvy o dílo, zajištění stavebního dozoru a administraci 
dotace. 

18) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 
666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné 
vybavení“ pro JSDHO Čejkovy. Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přijetí finanční 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve výši 22 272 Kč. 

19) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 
666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné 
vybavení“ pro JSDHO Tedražice. Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje přijetí finanční 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve výši 22 272 Kč. 

20) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 
666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na nákup 
nového dopravního automobilu“ pro JSDHO Hrádek. Zastupitelstvo obce Hrádek 
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve 
výši 300 000 Kč. 

21) bere na vědomí informaci o výsledku provedeného výběrového řízení na nákup 
dopravního automobilu pro JSDHO Hrádek. 

 

 



 
 

22) schvaluje zakoupení dopravního automobilu pro JSDHO Hrádek v souladu s výsledkem 
výběrového řízení, tak jak bylo projednáno Radou obce Hrádek dne 5.6.2018 (usnesení č. 
12)) od společnosti  Požární bezpečnost s.r.o., Královský vršek 42, 586 01 Jihlava za cenu  
1 420 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Na nákup dopravního 
automobilu bude poskytnuta dotace Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky a příspěvek od Plzeňského kraje. Obec 
Hrádek má zajištěny vlastní zdroje na dofinancování nákupu dopravního automobilu. 

23) doporučuje podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO 
Čejkovy v roce 2019. 

24) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 schválených Radou obce Hrádek 
dne 10.4.2018, č. 2 schválených Radou obce Hrádek dne 15.5.2018 a č. 3 schválených 
Radou obce Hrádek dne 5.6.2018 

25) schvaluje rozpočtová opatření č.4 (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2018. 

26) schvaluje postup při pořizování a vydávání změn územního plánu obce č. 3 tak, že budou 
schvalovány jednotlivé změny územního plánu a nebude pořizován nový územní plán 

27) pověřuje starostu obce, aby uzavřel smlouvu o dílo s pořizovatelem, jejímž předmětem 
bude pořízení návrhu změn územního plánu 

28) rozhodlo, že každá osoba, která požádá o změnu územního plánu (žadatel), je povinna 
uhradit obci v plném rozsahu náklady na zpracování a pořízení změn územního plánu a na 
mapové podklady, které se vztahují k žádosti této osoby. Tyto náklady je žadatel povinen 
uhradit obci i v případě, že jim požadované změny územního plánu budou zamítnuty nebo 
vezme svoji žádost zpět. K úhradě nákladů je žadatel povinen zavázat se písemně nejpozději 
při podání žádosti o změnu územního plánu, jinak nebude k jeho žádosti přihlíženo. 
Stávající žadatelé budou vyzváni k aktualizaci své žádosti. 

29) rozhodlo o koupi ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 19/192 vůči celku na 
pozemkových parcelách p.č. 883/18 o výměře 353 m², p.č. 883/21 o výměře 4 m², p.č. 
888/28 o výměře 7370 m², p.č. 1303/42 o výměře 12 m² a p.č. 1303/44 o výměře 31 m², to 
vše v k.ú. Hrádek u Sušice, za kupní cenu 10,- Kč/ m² od vlastníka Hospodářské družstvo 
vlastníků půdy se sídlem Pelhřimov, Příkopy 1889, IČ: 04690605, tj. celkem za částku 
7.689,- Kč. Kupní cena bude uhrazena až po vkladu vlastnického práva ve prospěch obce 
do katastru nemovitostí. Obec uhradí veškeré náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a 
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

30) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 788/13 v k.ú. Čermná, jejíž výměra po oddělení 
geometrickým plánem číslo 206-57/2018 (vypracoval SORS s.r.o., Kostelní 71, 342 01 
Sušice) nově činí 219 m2, ……………………………………………………., za kupní 
cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 26 280,- 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.  

 

31) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 788/16 o výměře 57 m2 v k.ú. Čermná, nově 
utvořené z pozemkové parcely p.č. 788/13 tamtéž geometrickým plánem číslo  

 

 



 
 

 

206-57/2018 (vypracoval SORS s.r.o., Kostelní 71, 342 01 Sušice),…………………….., 
…………………………………za kupní cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 6 840,- 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.  

 

32) předběžně schvaluje záměr prodat …………………………………. pozemek p.č. 118/48 
v k.ú. Hrádek u Sušice. 

 

33) neschvaluje záměr odprodat ………………………………………………………………. 
pozemek p.č. 1298/16 a 1298/17 v k.ú. Hrádek u Sušice.  

 

Zapsala: Švecová Dne: 26.6.2018 

 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
                                                                                                     Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:  Mgr. Jaroslav Pavelec   __________________________ 
 
              Mgr. Zdeněk Blažek              ___________________________   
 


