
 

 

 

 

 

 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         18. prosince 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 Bc. Pavla Míku a pana Jiřího Penu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

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

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 schválená pravidla rozpočtového provizoria ze dne 19.12.2017 ve 
znění: 

Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí   posledním upraveným rozpočtem předchozího 
roku, v rámci rozpočtového provizoria lze financovat akce schválené zastupitelstvem obce v 
minulých obdobích a dále zastupitelstvem schválené nové  akce v běžném období. Lze 
financovat plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích obdobích, plnění 
vzniklých na základě nepředvídatelných živelných, havarijních událostí a událostí ohrožujících 
bezpečnost a zdraví. 

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací v období, kdy se rozpočtové hospodaření obce 
řídí pravidly rozpočtového provizoria, je stanoven ve stejné výši jako v posledním upraveném 
rozpočtu obce předchozího roku.  Hospodaření příspěvkových organizací se řídí dle jejich 



schváleného upraveného rozpočtu předchozího roku do doby schválení rozpočtu příspěvkových 
organizací na běžný rok, který bude schválen nejpozději do 31. 3. běžného roku. 
 
 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

8) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2019 bude obec hospodařit podle 
schválených pravidel rozpočtového provizoria.  

9) bere na vědomí zprávu lesního hospodáře p. Milana Sopka o hospodaření PO Obecní lesy 
Hrádek v roce 2018. 

10) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2019 nájemné z lesních 
pozemků ve výši 1 050,- Kč na 1 hektar. 

11) rozhodlo, že sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude pro rok 2019 ponechán ve výši 
700,- Kč, tak jak je stanoveno Obecně závaznou vyhláškou obce Hrádek č. 1/2018 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

      Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:     890 
881,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 890 881,- Kč děleno 1606 (1380 počet osob s 
pobytem na území obce + 226 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a 
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 554,72 Kč. Z této 
částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč. 

12) schvaluje předloženou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Rozhodlo, že nová výše 
ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 je 16,- Kč bez DPH za 1m3 dodané pitné vody a 
34,80 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody. 

Zastupitelstvo schvaluje cenu pevné složky vodného takto: 
 

vodoměry Qn šroubení sazba bez DPH/rok 
 do průtoku  Qn 1,5 včetně 1/2"                   220,00 Kč  
 do průtoku  Qn 2,5 včetně G 3/4"                   340,00 Kč  
 do průtoku  Qn 6    včetně G 1 1/4                   700,00 Kč  

 do průtoku  Qn 10  včetně G2                1 420,00 Kč  

 

13) bere na vědomí informaci starosty o nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve 
znění pozdějších předpisů a schvaluje, že odměny se nebudou zvyšovat a budou ponechány 
ve stávající výši. 

14) schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva, za výkon funkce předsedů komisí, členů výborů a komisí dle přílohy č. 1 
s platností od 1.1.2019. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 



15) souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky vozidel 54. Rallye Šumava Klatovy 2019 a 28. 
Historic Vltava Rallye po komunikacích Obce Hrádek po trase Lipová Lhota- Tedražice –  

Čejkovy v dubnu 2019 a to za podmínky, že rychlostní zkouška bude ukončena před obcí 
Čejkovy. Žádá o ohleduplný a bezpečný průjezd vozidel i zastavěnými územími ostatních 
projížděných částí naší obce (Čejkovy, Zbynice, Čermná, Kašovice). 

 

16) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu celoročního provozu prodejny 
v Čejkovech Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice, Náměstí Svobody 135, 34201 
Sušice na rok 2018 ve výši 20 000,- Kč. 

 

17) schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Západočeským konzumním 
družstvem Sušice, Náměstí Svobody 135, 34201 Sušice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
na podporu celoročního provozu prodejny v Čejkovech ve výši 20 000,- Kč. 

 

18) schvaluje přijetí protiplnění ve výši 1 992 000,- Kč z nuceného přechodu 1500 ks akcií 
obce jako minoritního akcionáře v České spořitelně na Erste Group Bank AG (1 328,- Kč 
za akcii dle usnesení valné hromady České spořitelny konané den 3. října 2018). 

 

19) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 8 schválených Radou obce Hrádek 
dne 9.10.2018, č. 9 schválených Radou obce Hrádek dne 13.11.2018 a č. 10 schválených 
Radou obce Hrádek dne 4.12.2018.  

20) schvaluje rozpočtová opatření č. 11 (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2018. 

21) rozhodlo o přijetí věcného daru od obce Soběšice, IČ: 00256072, a to požární cisternové 
automobilové stříkačky zn. Liaz, RZ: KT 75-63, a pověřuje starostu uzavřením darovací 
smlouvy. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí obec Hrádek. 

22) určuje pro jednání ve věci změny Územního plánu obce Hrádek č. 3 zastupitele – 
místostarostu pana Františka Vozku. 

23) revokuje usnesení ze dne 26.6.2018 bod 27). 

24) pověřuje starostu obce, aby uzavřel smlouvu o dílo se zpracovatelem Ing. arch. Blankou 
Hyskovou, Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, jejímž předmětem bude pořízení návrhu 
změn územního plánu. 

25) rozhodlo dle § 55a stavebního zákona o pořizování změny územního plánu zkráceným 
postupem. 

26) rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 788/1 o výměře 202 m2 v k.ú. Čermná od 
pana Zdeňka Fořta, Puchverk 52, 341 42 Kolinec, za kupní cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za 
částku 24 240,- 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.  

27) předběžně schvaluje záměr odprodat panu Oldřichu Strakovi, bytem Scheinostova 967/2, 
342 01 Sušice část pozemkové parcely  p.p.č.982/1 v k.ú. Hrádek u Sušice a to 
v doporučených dimenzích z jednání Komise pro rozvoj obce konané 13.12.2018.  



 

Geometrické zaměření předmětného pozemku zajistí žadatel na své náklady a zaměření 
bude provedeno za účasti zástupce obce.  

28) neschvaluje záměr odprodat panu Václavu Polatovi, bytem Hrádek 128, 342 01 Sušice a 
paní Janě Polatové, bytem Pravdova 1067, 342 01 Sušice část parcely p.p.č. 1074/1 v k.ú. 
Hrádek u Sušice v návaznosti na výsledek jednání Komise pro rozvoj obce ze dne 
13.12.2018. 

29) předběžně schvaluje záměr směnit části pozemků p.p.č. 88 a 89/4 v k.ú. Hrádek u Sušice 
žadatelce paní MUDr. Lence Dvořákové, bytem Hrádek 18, 342 01 Sušice na základě 
doporučení Komise pro rozvoj obce ze dne 13.12.2018. Geometrické zaměření 
předmětného pozemku zajistí žadatel na své náklady a zaměření bude provedeno za účasti 
zástupce obce. 

 

Zapsala: Švecová Dne: 18.12.2018 

 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
 
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřili:  Bc. Pavel Míka    __________________________ 
 
      Jiří Pena                      ___________________________   
 


