
 

 

 
 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         22. září 2020 
 
 
 

Z a s t u p i t e l s t v o :  

 

 

1)  schválilo program jednání. 

2) určilo za ověřovatele zápisu paní Danuši Řezankovou a pana Pavla Václa. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Roučka, Mgr. Ivana Klečková 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 o činnosti kontrolního výboru 

8) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru 

9) 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 2020 ve výši 25 000,- Kč. 

10) 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 2020 ve výši 25 000,-       Kč. 

11) souhlasí se zkušebním provozem pojízdné prodejny potravin na tři měsíce se zastávkami 
Tedražice náves, Zbynice, Čermná. K dojednání podmínek pověřuje Radu. 

12) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 2 schválených Radou obce Hrádek 
dne 4.8.2020 a č. 3 schválených Radou obce Hrádek dne 1.9.2020. 

13) schvaluje rozpočtová opatření č. 4 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2020. 



14) bere na vědomí informaci starosty a místostarosty o přípravě zahájení stavby „Základní 
škola Hrádek u Sušice – I. etapa“. 

15) bere na vědomí zprávu místostarosty Františka Vozky o postupu projednávání změny č.3 
Územního plánu obce Hrádek. 

16) rozhodlo, že lokalita BH6 postupuje dál k projednání změny č. 3 ÚPO tak, jak je v současné 
době zpracována Ing. arch. Hyskovou. 

17) ukládá starostovi elektronicky zaslat zastupitelům materiály ke změně č.3 ÚPO. 

 

Zapsala: Švecová Dne: 22.9.2020 

 

 
 
 
                                                                                              ___________________________  
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:  Danuše Řezanková __________________________ 
    
 
      Pavel Václ               ___________________________   
 


