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U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         30. června 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 Ing. Michala Klímu a Mgr. Ivanu Klečkovou. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaroslav Pavelec, p. Jiří Pena a Mgr. Stanislav 
Vrba. 

5) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek. 

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

7) v záležitosti závěrečného účtu Obce Hrádek za rok 2019: 

a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 
2019 ze dne 13.5.2020 zpracovanou kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Při 
závěrečném přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004 Sb.). 

b) schvaluje závěrečný účet Obce Hrádek za rok 2019 s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření obce vyjádřením  

„Souhlasu s celoročním hospodařením Obce Hrádek, a to bez výhrad“.  

8) schvaluje účetní závěrku Obce Hrádek včetně výsledku hospodaření obce  za účetní období 
2019 sestavenou k 31.12.2019. 

9) schvaluje převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2019 z účtu 431 00  - Výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 19  - Výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období ve výši 6 769 808,50  Kč. 

10) zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 
1480 /20, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na opravy 
cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“. Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve výši 
700 000,- Kč. 
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11)  schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje „ Významné investice do 
sportovišť Plzeňského kraje 2020“ ve výši 3 000 000,- Kč na akci „Výstavba tělocvičny 
v základní škole, Hrádek u Sušice“. 

12) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na spoluúčast v projektu PSOV PK 2020 – 
Integrované projekty Modernizace autobusových čekáren v obcích sdružení Střední 
Pošumaví – II. etapa“ sdružení Střední Pošumaví, z.s.p.o., Hartmanice 75, 34201 Sušice ve 
výši 56 249,- Kč. Dotace je určena jako podíl obce Hrádek k poskytnuté dotaci PK 
z Programu PSOV PK. 

13)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a sdružením Střední Pošumaví, 
z.s.p.o., Hartmanice 75, 34201 Sušice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na spoluúčast v 
projektu PSOV PK 2020 – Integrované projekty „Modernizace autobusových čekáren 
v obcích sdružení Střední Pošumaví – II. etapa“ ve výši 56 249,- Kč. 

14) schvaluje rozpočtová opatření č. 1 (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2020. 

15) bere na vědomí zprávu předsedy Komise pro rozvoj obce o průběhu a výsledku 
mimosoudního jednání s Římskokatolickou farností Zbynice, jakož i návrh smírného řešení 
ze dne 25.6.2020 a pověřuje starostu oceněním zbylých pozemků, které by měly být 
předmětem vzájemného majetkového vypořádání, a ukládá starostovi, aby pokračoval 
v tomto mimosoudním jednání a předložil zastupitelstvu při příštím jednání konečný návrh 
řešení. 

16) bere na vědomí informaci starosty o přípravě a zajištění financování stavby „Základní 
škola Hrádek u Sušice – I. etapa“, souhlasí se zahájením stavby a pověřuje radu obce 
k zajištění výběru dodavatele a přípravě realizace. 

17) pověřuje místostarostu Františka Vozku prověřit u zpracovatele ÚPO Ing. Hyskové a 
pořizovatele ÚPO postup pořizování změny územního plánu v lokalitě BH6 a možnosti 
zastavitelnosti celého území a informovat o výsledku zastupitele. 

18) bere na vědomí zprávu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky, o průběhu soudního 
jednání ve věci požadavku státu na odvod dotace, a souhlasí s navrženým procesním 
postupem další právní obrany. 

19) schvaluje úhradu platebních výměrů odvodů a penále vyměřenou Finančním úřadem pro 
Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech za porušení rozpočtové kázně ve věci 
poskytnutí dotace Obci Hrádek Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na projekt CZ.1.02./1.1.00/08.02049 Hrádek u Sušice – ČOV a 
kanalizace. Vyměřené odvody činí úhrnnou částku 3 166 090,- Kč a penále 3 901 584,- Kč. 
Současně pověřuje starostu k jednání s finančním úřadem ve věci stanovení způsobu a 
termínů provedení jednotlivých úhrad. Úhrada vyměřených částek neznamená uznání dluhu 
a obec bude dále pokračovat v právní obraně. 

 

20) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 118/73 v k.ú. Hrádek u Sušice nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 118/37 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem číslo 
781-30/2020 (vypracoval SORS s.r.o Kostelní 71/I, 342 01 Sušice) nově činí 33 m2, 
manželům……………………………………………………………………., za kupní cenu 
120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 3 960,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené se 
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sepisem kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.  

21) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 118/74 v k.ú. Hrádek u Sušice nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 118/37 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem číslo 
781-30/2020 (vypracoval SORS s.r.o Kostelní 71/I, 34201 Sušice) nově činí 13 m2, 
manželům……………………………………………………………….., za kupní cenu 
120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 1 560,- 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. 

22) předběžně schvaluje záměr odprodat paní…………………………………………….. 
část pozemkové parcely  p.p.č. 2968/1 v k.ú. Čejkovy a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 19.6.2020. Geometrické zaměření předmětného 
pozemku zajistí žadatel na své náklady a zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce.  

23) předběžně schvaluje záměr odprodat panu…………………………………………….. 
pozemky p.p.č. 2968/2, 837/13 a část pozemkové parcely  p.p.č.2968/1 v k.ú. Čejkovy 
částečnou směnou za p.p.č. 54/2 v k.ú. Čejkovy a to v doporučených dimenzích z jednání 
Komise pro rozvoj obce konané 13.03.2020. Geometrické zaměření předmětných pozemků 
zajistí žadatel ve spolupráci s Obcí Hrádek. Náklady na zaměření budou rozděleny.  

24) vyslovuje předběžný souhlas se zarovnáním hranic v rozsahu navrženém Komisí pro 
rozvoj obce mezi pozemkovou parcelou p.č. 2968/1 ve vlastnictví Obce Hrádek a 
pozemkovými parcelami p.č. 1568/8 ve vlastnictví………………, p.č. 1568/35 ve 
vlastnictví……………………………………… a p.č. 1568/12 ve vlastnictví…………. 
……, vše v k.ú. Čejkovy. 

25) revokuje usnesení č. 43 ze dne 27.3.2018. Žadatel ruší žádost o odkoupení pozemku. 

 

Zapsala: Švecová Dne: 30.6.2020 

 
 
 
                                                                                              ___________________________  
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
Ověřili:  Ing. Michal Klíma  __________________________ 
    
 
       Mgr. Ivana Klečková          ___________________________   
 


