
 
 

 
 

U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         17. září 2019 
 
 

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 Mgr. Zdeňka Blažka. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Klíma, Mgr. Jaroslav Pavelec 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) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
s Městem Sušice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 

8) 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 2019 ve výši 25 000,- Kč. 

9) 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 na rok 2019 ve výši 25 000,-Kč. 

 

10) rozhodlo v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 26.3.2019 o navýšení dotace 
z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů neinvestiční povahy souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb Oblastní Charitě Sušice, Volšovy1, 34201 Sušice na rok 
2019 o 75 000,-  Kč na celkovou výši 135 000,- Kč.  

 



 
 

11)  schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy 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, kterým se 
poskytnutá dotace navyšuje o 75 000,- Kč na celkovou výši 135 000,- Kč. 

12) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 5 schválených Radou obce Hrádek 
dne 2.7.2019, č. 6 schválených Radou obce Hrádek dne 5.8.2019 a č. 7 schválených Radou 
obce Hrádek dne 3.9.2019. 

13) schvaluje rozpočtová opatření č. 8 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2019. 

14) revokuje usnesení zastupitelstva ze dne 25.9.2018 bod č. 15. 

15) schvaluje, že posledním dnem pro doplnění žádostí o změnu územního plánu v rámci 
Změny č. 3 ÚPO obce Hrádek bude 17.9.2019 

16) rozhodlo o směně pozemkových parcel p.č. 2967/5 o výměře 1 m² a p.č. 2967/4 o výměře 
36 m², obojí v k.ú. Čejkovy, které jsou ve vlastnictví obce Hrádek a byly nově utvořeny z 
pozemkové parcely p.č. 2967/1 tamtéž geometrickým plánem číslo 221-108/2019 
(vypracoval SORS s.r.o. Kostelní 71, 342 01 Sušice) za část pozemkové parcely p.č. 4574 
o výměře 4 m², v k.ú. Čejkovy, která je ve vlastnictví………………………………………, 
a byla nově utvořena z pozemkové parcely p.č. st. 27 tamtéž stejným geometrickým plánem. 
Současně rozhodlo, že paní……………….uhradí rozdíl ve výměře pozemků 33 m2 za 
částku 120,- Kč/m2, tj. celkem částku 3 960,- Kč na dorovnání hodnot směňovaných 
pozemků, a dále uhradí veškeré náklady spojené se sepisem směnné smlouvy a správní 
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu uzavřením směnné smlouvy. 

17) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. st. 380 v k.ú. Hrádek u Sušice nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 1286/1 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem číslo 
578-497/2018 (vypracoval AGROREAL CZ s.r.o, Kaprova 14, 110 00 Praha 1) nově činí 
9 m2, paní……………………………………………………………………, za kupní cenu 
120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 1 080,- 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.  

18) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1334/18 v k.ú. Zbynice nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 1334/16 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem 
číslo 139-47/2019 (vypracoval Dušan Trnka, Zborovy 59, 340 34 Plánice) nově činí 31 m2, 
panu …………………………………………………………, za kupní cenu 120,- Kč/m2, 
tj. celkem za částku 3 720,- 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.  

19) rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.p.č. 1073/29 o výměře 2 m2, p.p.č. 1073/30 o 
výměře 5 m2 a st.p.č.386/2 o výměře 3 m2 vše k.ú. Hrádek u Sušice nově vytvořených 
z původní parcely p.p.č. 1073/1 tamtéž, celková výměra nově vzniklých pozemků po 
oddělení geometrickým plánem číslo 590-8/2019 (vypracoval SORS s.r.o. Kostelní 71, 
34201 Sušice) činí celkem 10 m2, panu ……………………………………………………, 
za kupní cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 1 200,- 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.  

20) předběžně schvaluje záměr odprodat panu…………………………………………… 
pozemky p.p.č. 1180/1, 1180/16, 1125/28 v k.ú. Hrádek u Sušice a část pozemkové parcely  



 
 

p.p.č.1166/2 v k.ú. Hrádek u Sušice a to v doporučených dimenzích z jednání Komise pro 
rozvoj obce konané 13.09.2019. Geometrické zaměření předmětného pozemku zajistí 
žadatel na své náklady a zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce.  

21) neschvaluje záměr odprodat pozemek p.č. 782/24 v k.ú. Čejkovy panu……………...........  

22) ukládá Radě obce zajistit neprodleně aktualizaci studie zastavitelnosti „obytné zóny“ 
v Čejkovech. 

23) rozhodlo o provedení vytypování vodního zdroje pro části obce Zbynice a Čejkovy. 

Zapsala: Švecová Dne: 17.9.2019 

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


