
 
 
 

 

 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         26. března 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 Ing. Jana Pavlíčka a pana Pavla Václa. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: pan Jiří Pena, Bc. Pavel Míka 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) 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 2019 ve 
výši 10 000,- Kč. 

10) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání zájezdu na zahrádkářskou 
výstavu v Klatovech, na spolupořádání dětského dne, rozsvícení vánočního stromku a 
upořádání výstavy a tematické přednášky Českému zahrádkářskému svazu ZO Hrádek, 
34201 Sušice na rok 2019 ve výši 25 000,- Kč. 

11) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu mladých jezdců a sportovních 
aktivit, úhradu provozních nákladů zázemí jezdců, zajištění trenérů, pořádání soustředění 



pro jezdce a nákup materiálu pro jezdce, zajištění propagačního materiálu HH Racing 
Teamu z.s., Tedražice 31, 34201 Sušice na rok 2019 ve výši 15 000,- Kč. 

 
 

12)    rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání regionální akce „Podzimní 
zkoušky ohařů “, na pořádání Mysliveckého dne, na pořádání 21. ročníku střelecké akce 
„Memoriál Josefa Turka“a na výsadbu dřevin v lokalitách biokoridorů Mysliveckému 
spolku Strážiště Čejkovy, Hrádek 78, 34201 Sušice na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč. 

 

13)  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 2019 ve výši 60 000,- Kč.  

 

14)  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. 

 

15)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění údržby a provozu volnočasové 
plochy v roce 2019 a financování akce pro integraci postižených dětí ve spolupráci 
s Diakonií Sušice panu Václavu Polatovi, Hrádek 128, 34201 Sušice na rok 2019 ve výši 
15 000,- Kč. 

 

16)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na udržovací práce na fasádě kostela 
Římskokatolické farnosti Zbynice, Štěpánovice 2, 339 01 Klatovy na rok 2019 ve výši 
75 000,- Kč. 

 

17)   schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Římskokatolickou farností Zbynice, 
Štěpánovice 2, 33901 Klatovy na udržovací práce na fasádě kostela ve výši 75 000,- Kč. 

 

18)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup stojanu na lavičky, výbavy 
soutěžních družstev, na běžnou činnost SDH, 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 2019 ve výši 20 000,- Kč.  

 

19)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na organizaci kulturních a společenských 
akcí v obci – dětský maškarní karneval, dětský den, sportovní odpoledne, na nákup party 
stanu, pracovních uniforem a 2 kusů vycházkových uniforem a organizaci oslav 115 let 
založení Sboru a srazu rodáku Sboru dobrovolných hasičů Čermná, Čermná 58, 34201 
Sušice na rok 2019 ve výši 30 000,- Kč. 

 

20)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění neziskových kulturních akcí, na 
dovybavení hasičské zbrojnice, na dobudování zázemí u fotbalového hřiště pro pořádání 



kulturních akcí Sboru dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek 250, 34201 Sušice na rok 
2019 ve výši 20 000,-Kč. 

 

21)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup PHM, 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 2019 ve výši 6 000,- 
Kč. 

 

22)  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, zajištění oslav 115 let výročí založení Sboru, dovybavení 
kuchyňky ve společenské místnosti Sboru dobrovolných hasičů Tedražice, Tedražice 87, 
34201 Sušice na rok 2019 ve výši 25 000,-Kč. 

 

23)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na materiálové zajištění plánovaných akcí a 
zajištění provozu v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Zbynice, Zbynice 52, 
34201 Sušice na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč. 

 

24)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup materiálu na zajištění příměstského 
tábora, na výtvarné činnosti, odměny pro děti, administrativní vybavení a publikační činnost 
sbírek pro děti spolku Svatojánci z.s., Hrádek 36, 34201 Sušice na rok 2019 ve výši 
20 000,- Kč. 

 

25)  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 
2019 ve výši 8 000,- Kč.  

 

26) 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 a na zaplacení příslušnosti k FAČR za každého člena TJ Svatobor Hrádek, z.s., 
Hrádek č.e. 20, 34201 Sušice na rok 2019 ve výši 180 000,- Kč.                         

 

27)  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 a na zaplacení příslušnosti k FAČR za každého člena ve výši 
180 000,- Kč. 

 



28)  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 2019 ve výši 30 000,- Kč. 

 

29) rozhodlo o neposkytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu činnosti pojízdné prodejny 
masa firmě Jatky Hradčany- Radek Harvalík, 384 21 Kratušín 20 na rok 2019. 

 

30)  rozhodlo o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2019 ve výši  76 
505,- Kč. 

 

31)  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 2019 ve výši 76 505,- Kč. 

 

32)  schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace na rok 2019 ve výši 1 245 000,- 
Kč. 

 

33)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u 
Sušice, příspěvková organizace na rok 2019. Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, 
příjmy i výdaje činí 9 056 000,- Kč (příloha č. 1). 

 

34)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2019. Tento 
rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 11 000 000,- Kč (příloha č. 2). 

 

35)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Hrádek u  Sušice, p.o. na roky 2020 – 2022 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 

36)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na 
roky 2020 – 2022 (příloha č. 4. tohoto zápisu). 

 

37)  schvaluje seznam akcí, které budou realizovány v roce 2019 (příloha č. 5). 

 

38)   schvaluje rozpočet obce Hrádek na rok 2019 jako schodkový s příjmy ve výši 31 097 000,- 
Kč a výdaji ve výši 53 103 780,- Kč (příloha č. 6). 

 

39)  bere na vědomí informaci místostarosty pana Františka Vozky o stavu pořizování změny 
č..3 Územního plánu obce Hrádek a navrhovaných změnách. 

 



40) rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 1402 o výměře 45 m2 v k.ú. Hrádek u Sušice 
nově utvořené geometrickým plánem číslo 591-7/2019 (vypracoval pan Dušan Trnka, 
Zborovy 59, 340 34 Plánice) od ……………………………………………………., za 
kupní cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 5 400,- 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.  

 

41) rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 829/75 o výměře 77 m2 v k.ú. Hrádek u 
Sušice nově utvořené geometrickým plánem číslo 591-7/2019 (vypracoval pan Dušan 
Trnka, Zborovy 59, 340 34 Plánice) od ……………………………………………………, 
za kupní cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 9 240,- 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.  

 

42) rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 1401 o výměře 51 m2 v k.ú. Hrádek u Sušice 
nově utvořené geometrickým plánem číslo 591-7/2019 (vypracoval pan Dušan Trnka, 
Zborovy 59, 340 34 Plánice) od……………………………………………………………. 
za kupní cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 6 120,- 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.  

 

43)  rozhodlo o směně pozemkových parcel p.č. 982/39 o výměře 341 m² a p.č. 982/38 o 
výměře 11 m², obojí v k.ú. Hrádek u Sušice, které jsou ve vlastnictví obce Hrádek a byly 
nově utvořeny z pozemkové parcely p.č. 982/1 tamtéž geometrickým plánem číslo 586-
100/2018 (vypracoval Pavel Hucek, Klatovská 632, Nýrsko) za pozemkovou parcelu p.č. 
972/5 o výměře 38 m² v k.ú. Hrádek u Sušice, která je ve vlastnictví …………………., 
………………………., a byla nově utvořena z pozemkové parcely p.č. 972/2 tamtéž 
stejným geometrickým plánem. Současně rozhodlo, že …………………...uhradí rozdíl ve 
výměře pozemků 314 m2 za částku 120,- Kč/m2, tj. celkem částku 37 680,- 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. 

 

44) předběžně schvaluje záměr odprodat ………………………………………………….. 
část pozemkové parcely  p.p.č.302/2 v k.ú. Čermná a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 22.03.2019. Geometrické zaměření předmětného 
pozemku zajistí žadatel na své náklady a zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce.  

 

45) předběžně schvaluje záměr odprodat ……………………………………………….. 
pozemkové parcely  p.p.č.1073/29, 1073/30 a st.p.č. 386/2 v k.ú. Hrádek u Sušice nově 
utvořené geometrickým plánem č.590-8/2019 (vypracoval SORS s.r.o, Nábřeží J. Seitze 
131/III, 342 01 Sušice). Doporučeno Komisí pro rozvoj obce konané 22.03.2019. 
Geometrické zaměření předmětného pozemku si zajistil žadatel na své náklady a zaměření 
bylo provedeno za účasti zástupce obce.  

 



46) předběžně schvaluje záměr odprodat …………………………………………………… 
část pozemkové parcely  p.p.č.2968/1 v k.ú. Čejkovy a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 22.03.2019. Geometrické zaměření předmětného 
pozemku zajistí žadatel na své náklady a zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce 

 

Zapsala: Švecová Dne: 26.3.2019 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
 
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřili:  Ing. Jan Pavlíček     
      Pavel Václ                   
 


