USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne
25. září 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. Alenu Hánovou a paní Danuši Řezankovou.
3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou.
4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaroslav Pavelec, pan Jiří Pena a Mgr. Zdeněk
Blažek.
5) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek.
6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti.
7) deklaruje, že chce zachovat prodejnu ZKD v Čejkovech a bude hledat cesty, jak udržet
prodejnu v provozu.
8) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. na novou
výši 2.065.600,- Kč.
9) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová byly upsány
takto:
•

Stávající společník Město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši
1.050.000,- Kč

•

Přistupující noví společníci Město Hartmanice, Městys Čachrov, Obec Běhařov, Obec
Žichovice, Obec Nezamyslice a Obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovídající
počtu obyvatel dané obce násobené 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých
společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.

10) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle
přiloženého návrhu ( příloha č.1).

11) bere na vědomí informaci místostarosty o postupu výstavby vodovodu a tlakové kanalizace
v lokalitě BT2 v Tedražicích.
12) rozhodlo o výstavbě 2. etapy místní komunikace a jejího odvodnění v lokalitě BT2
Tedražice na základě upravené projektové dokumentace od firmy EGF, spol. s r.o. Sušice
s tím, že investorem celé stavby bude Obec Hrádek. Bude realizována varianta „A“ dle
přílohy č.2. tohoto zápisu. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu dokončit s firmou EGF,
spol. s r.o. prováděcí projektovou dokumentaci a přípravu položkového rozpočtu pro
výběrové řízení. Dále pověřuje Radu obce výběrem nejvýhodnější nabídky a starostu
podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
13) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 5 schválených Radou obce Hrádek
dne 7.8.2018 a č. 6 schválených Radou obce Hrádek dne 3.9.2018.
14) schvaluje rozpočtová opatření č. 7 (příloha č. 3 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet
Obce Hrádek na rok 2018.
15) schvaluje, že posledním dnem pro akceptování žádostí o změnu územního plánu v rámci
Změny č. 3 ÚPO obce Hrádek bude 30.10.2018
16) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 118/48 o výměře 73 m2 v k.ú. Hrádek u Sušice,
………………………………………………………………………….. za kupní cenu
120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 8 760,- 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.
17) bere na vědomí informaci starosty o všech investicích, které byly realizovány ve volebním
období 2014 – 2018.
Zapsala: Švecová

Dne: 25.9.2018

___________________________
Ing. Josef Kutil, starosta

Ověřili: Mgr. Alena Hánová

__________________________

Danuše Řezanková

___________________________

