
 
 

U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         26. května 2020 

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. Jaroslava Pavelce a Mgr. Stanislava Vrbu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Roučka, Mgr. Ivana Klečková a MVDr. 
Radek Melka. 

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 finančního výboru o činnosti výboru. 

8) 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 2020 ve 
výši 6 000,- Kč. 

9) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu mladých jezdců a sportovních 
aktivit, úhradu provozních nákladů a nákup materiálu pro jezdce HH Racing Teamu z.s., 
Tedražice 31, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč. 

 

10)    rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání regionální akce „Podzimní 
zkoušky ohařů “, na pořádání Mysliveckého dne, na pořádání 22. ročníku střelecké akce 
„Memoriál Josefa Turka“a na zlepšení biotopu ve vhodných lokalitách honitby Hrádek 
Mysliveckému spolku Strážiště Čejkovy, Hrádek 78, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 
7 000,- Kč. 

 



 

 

 

 

11)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů neinvestiční 
povahy souvisejících s poskytováním sociálních služeb Oblastní Charitě Sušice, 
Havlíčkova 95, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 60 000,- Kč.  

 

12)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Oblastní Charitou Sušice, 
Havlíčkova 95, 34201 Sušice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních 
nákladů neinvestiční povahy souvisejících s poskytováním sociálních služeb ve výši 
60 000,- Kč. 

 

13)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup stojanu na lavičky, vybavení do 
zbrojnice a vybavení 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 2020 ve výši                     
10 000,- Kč 

 

14)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na organizaci kulturních a společenských 
akcí v obci, na podporu dětí a mládeže v obci – dětský maškarní karneval, dětský den, 
sportovní odpoledne, na obnovu vybavení pro organizaci kulturních akcí, na doplnění 
vycházkových a pracovních uniforem Sboru dobrovolných hasičů Čermná, Čermná 58, 
34201 Sušice na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč. 

 

15)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění neziskových kulturních akcí, na 
dovybavení hasičské zbrojnice, na materiál a vybavení pro členy družstev mladých hasičů, 
žen a mužů, na dobudování zázemí u fotbalového hřiště pro pořádání kulturních akcí Sboru 
dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek 250, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 25 000,-
Kč. 

 

16)   rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na nákup šesti kusů požárních hadic Sboru 
dobrovolných hasičů Odolenov, Hrádek 78, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 17 000,-
Kč. 

 

17)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání kulturních akcí – začátek 
prázdnin, pouťové posezení, lampionový průvod a rozsvícení vánočního stromu Sboru 
dobrovolných hasičů Tedražice, Tedražice 87, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 6 000,-
Kč. 

 

18)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na materiálové zajištění plánovaných akcí a 
zajištění provozu v hasičské zbrojnici a pořízení stanu 6x4 m Sboru dobrovolných hasičů 
Zbynice, Zbynice 52, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 20 000,- Kč. 



 

19)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání kulturních a společenských akcí 
– zakončení prázdnin, Halloween, Mikulášská stezka a Silvestr spolku Moje Tedražice, 
Tedražice 17, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 8 000,- Kč. 

 

20) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  na údržbu hracích ploch, na dopravu na 
utkání, na úhradu provozních nákladů zázemí hráčů všech kategorií, na zimní přípravu 
mládeže, na zaplacení příslušnosti k FAČR za každého člena, na materiální vybavení 
soutěžních družstev, na zajištění rozhodčích a delegátů na mistrovská utkání  TJ Svatobor 
Hrádek, z.s., Hrádek č.e. 20, 34201 Sušice na rok 2020 ve výši 140 000,-                    Kč.                        

 

21)  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 údržbu hracích ploch, na 
dopravu na utkání, na úhradu provozních nákladů zázemí hráčů všech kategorií, na zimní 
přípravu mládeže, na zaplacení příslušnosti k FAČR za každého člena, na materiální 
vybavení soutěžních družstev, na zajištění rozhodčích a delegátů na mistrovská utkání ve 
výši 140 000,- Kč. 

 

22)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci sezónní obměnné výstavy 
v Galerii Hrádek a na honoráře umělců, na propůjčení prostor zámeckého areálu pro 
kulturní a společenské akce obce, místních spolků, školy, školky a místních obyvatel 
společnosti Zámek Hrádek s.r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice na rok 
2020 ve výši 25 000,- Kč. 

 

23)  rozhodlo o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2020 ve výši 76 
175,- Kč. 

 

24)  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 2020 ve výši 76 175,- Kč. 

 

25)  schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace na rok 2020 ve výši 1 035 000,- 
Kč. 

 

26)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u 
Sušice, příspěvková organizace na rok 2020. Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, 
příjmy i výdaje činí 9 385 000,- Kč (příloha č. 1). 

 

27)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2020. Tento 
rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 14 000 000,- Kč (příloha č. 2). 



 

 

28)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Hrádek u  Sušice, p.o. na roky 2021 – 2023 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 

29)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na 
roky 2021 – 2023 (příloha č. 4. tohoto zápisu). 

 

30)  schvaluje seznam akcí, které budou realizovány v roce 2020 (příloha č. 5). 

 

31)   schvaluje rozpočet obce Hrádek na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 30 513 214,- 
Kč a výdaji ve výši 52 632 376,- Kč (příloha č.6). 

 

32) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o místních poplatcích. Tato vyhláška 
nahrazuje a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019, o místních poplatcích, ze dne 
17.12.2019. 

33) rozhodlo o realizaci stavby „Úprava vstupního prostoru základní školy, Hrádek u Sušice“. 

34) rozhodlo o realizaci stavby „Výstavba tělocvičny v základní škole, Hrádek u Sušice“. 

35) rozhodlo o realizaci stavby „Řešení havarijního stavu kotelny základní školy, Hrádek u 
Sušice“. 

36) schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Hrádek na období 2020-2024. 

37) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 2968/15 v k.ú. Čejkovy nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 2968/1 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem číslo 
219-71/2019 (vypracoval SORS s.r.o Kostelní 71/I, 34201 Sušice) nově činí 229 m2, 
manželům ………………………………………………………………, za kupní cenu 
120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 27 480,- 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.  

 

38) rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely p.č. 979/6 o výměře 12616 m2 v k.ú. Hrádek u 
Sušice od ………………………………………………………., za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 450 000,- 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.  

 

39) bere na vědomí informaci o konání jednání rozšířené Rady dne 18.2.2020  za účelem 
projednávání jednotlivých podaných žádostí ve věci Změny č.3 ÚPO. 

40) rozhodlo o zařazení žádosti o změnu územního plánu …………………………………… 
do Změny č.3 ÚPO. 



41) rozhodlo v rámci pořizování změny č.3 Územního plánu obce Hrádek ve věci lokality BH6, 
že bude řešeno zapracováním varianty č.2 a č.3 dle předložené územní studie vypracované 
firmou ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice. 

 

42) rozhodlo v rámci pořizování změny č.3 Územního plánu obce Hrádek ve věci  řešení 
plochy p.č. 105/1 v k.ú. Hrádek u Sušice že tato bude upravena tak, aby mohla sloužit jako 
plocha pro sportovní volnočasové využití dětí i dospělých. 

 

 

 

Zapsala: Švecová Dne: 26.5.2020 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
 
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřili:  Mgr. Jaroslav Pavelec __________________________ 
    
 
       Mgr. Stanislav Vrba             ___ 


