
 
 

 

U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         17. prosince 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 Mgr. Stanislava Vrbu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Klečková, Mgr. Martin Roučka a Ing. 
Michal Klíma. 

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 schválená pravidla rozpočtového provizoria ze dne 19.12.2017 ve 
znění: 

Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí   posledním upraveným rozpočtem předchozího 
roku, v rámci rozpočtového provizoria lze financovat akce schválené zastupitelstvem obce v 
minulých obdobích a dále zastupitelstvem schválené nové  akce v běžném období. Lze 
financovat plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích obdobích, plnění 
vzniklých na základě nepředvídatelných živelných, havarijních událostí a událostí ohrožujících 
bezpečnost a zdraví. 

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací v období, kdy se rozpočtové hospodaření obce 
řídí pravidly rozpočtového provizoria, je stanoven ve stejné výši jako v posledním upraveném 
rozpočtu obce předchozího roku.  Hospodaření příspěvkových organizací se řídí dle jejich 
schváleného upraveného rozpočtu předchozího roku do doby schválení rozpočtu příspěvkových 
organizací na běžný rok, který bude schválen nejpozději do 31. 3. běžného roku. 



Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 

8) schvaluje, že do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2020 bude obec hospodařit podle 
schválených pravidel rozpočtového provizoria.  

9) bere na vědomí zprávu lesního hospodáře p. Milana Sopka o hospodaření PO Obecní lesy 
Hrádek v roce 2019. 

10) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2020 nájemné z lesních 
pozemků ve výši 500,- Kč na 1 hektar. 

11) rozhodlo, že sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude pro rok 2020 ponechán ve výši 
700,- Kč.  

12) bere na vědomí návrh cen likvidace odpadů na rok 2020 společnosti Pošumavská 
odpadová, s.r.o. Klatovy. 

13) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 o místních poplatcích. Tato vyhláška 
nahrazuje a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místních poplatcích, ze dne 
26.6.2012. 

14) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019 o o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Tato vyhláška nahrazuje a ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 27.3.2018 

15) schvaluje předloženou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Rozhodlo, že nová výše 
ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020 je 17,40 Kč bez DPH za 1m3 dodané pitné vody a 
36,80 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že  cena pevné složky vodného zůstává beze změny, tak jak byla 
schválena ZO 18.12.2018. 

16) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou 
výši 2.166.210,- Kč 

17) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány 
takto:  

- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.100.000,- 
Kč 

- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající 
počtu obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých 
společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy. 

 

18) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 
přiloženého návrhu (příloha č.1). 



 

19) zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
200.000,- Kč Místní akční skupině POŠUMAVÍ, zapsaný spolek, IČ:71214313 se sídlem 
Plánická 174, 33901 Klatovy, za účelem úhrady úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 
1.265.000,- Kč, který byl poskytnut na financování projektu spolupráce s názvem Venkov 
21. století, s tím, že tato návratná finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do 30.6.2020, 
a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. Tato 
návratná finanční pomoc bude poskytnuta bezúročně. 

20) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnuté finanční výpomoci mezi Obcí Hrádek a 
Místní akční skupinou POŠUMAVÍ, zapsaný spolek, IČ:71214313, se sídlem Plánická 174, 
33901 Klatovy, o poskytnuté finanční výpomoci ve výši 200.000,- Kč, za účelem úhrady 
úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 1.265.000,- Kč, který byl poskytnut na financování 
projektu spolupráce s názvem Venkov 21. století s tím, že tato návratná finanční výpomoc 
bude vrácena nejpozději do 30.6.2020. 

21) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 9 schválených Radou obce Hrádek 
dne 8.10.2019,  a č. 10 schválených Radou obce Hrádek dne 5.11.2019. 

22) schvaluje rozpočtová opatření č. 11 (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2019. 

23) schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům, 
členům výborů a komisí dle přílohy č. 3 s platností od 1. 1.2020 a zvolení do funkce. 

24) 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. 

25) rozhodlo o pokračování přípravy výstavby příjezdové komunikace a přeložky vysokého 
napětí v lokalitě BH5 v Hrádku za bytovkami. 

26) rozhodlo o odkoupení pozemkových parcel p.č. 839/5 o výměře 781 m2, p.č. 839/3 o 
výměře 2318 m2 , p.č. 839/4 o výměře 246 m2 , p.č. 840 o výměře 198 m2 v k.ú. Čermná od 
firmy KORAMEX, a.s. IČ 00117366, se sídlem Pražská 268, 342 01 Sušice, za obvyklou 
cenu 120 000,- Kč. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 6242-53/19 ze dne 
12.2.2019  (vypracovala Hana Moulíková, Obytce 41, 339 01 Klatovy). 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.  

27)  neschvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely p.č. 782/24 v k.ú. Čejkovy 
manželům ………………………………………………………. 

28)  neschvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely p.č. 2968/1 v k.ú. Čejkovy 
manželům …………………………………………………………………………… 

29) rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.p.č. 1180/1 o výměře 277 m2, p.p.č. 1180/16 o 
výměře 252 m2 , p.p.č. 1125/28 o výměře 7 m2  a nově vzniklou parcelu p.p.č 1166/11 o  
výměře 142 m2 nově vytvořenou z původní parcely p.p.č. 1166/2 tamtéž, odděleno 
geometrickým plánem číslo 776-175/2019 (vypracoval SORS s.r.o., Kostelní 71, 342 01 
Sušice) a to vše k.ú. Hrádek u Sušice. Celková výměra pozemků činí celkem 678 m2, panu 
…………………………………………………………….., za kupní cenu 25,- Kč/m2, tj. 
celkem za částku 16 950,- 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.  



30) rozhodlo v návaznosti na své usnesení č. 16 ze dne 17.9.2019 o uzavření dohody o zrušení 
věcného břemene užívání, které vázne na pozemkové parcele č. 4574 o výměře  4 m2 v k.ú. 
Čejkovy ve prospěch paní ………………………………………………………………., a 
je zapsáno v katastru nemovitostí pod č.j.V-9150/2014-404, přičemž věcné břemeno bude 
zrušeno bezúplatně a dohoda o jeho zrušení bude součástí směnné smlouvy, kterou obec 
uzavře s paní ………………………………………………………… 

31) rozhodlo v návaznosti na své usnesení č. 42 ze dne 26.3.2019 o uzavření dohody o zrušení 
věcného břemene bytu a věcného břemene užívání, která váznou na pozemkové parcele č. 
1401 o výměře 51 m2 v k.ú. Hrádek u Sušice ve prospěch paní 
…………………………………………, a jsou zapsána v katastru nemovitostí pod č.j. V-
1283/2012-431, přičemž věcná břemena budou zrušena bezúplatně a dohoda o jejich 
zrušení bude součástí kupní smlouvy, kterou obec uzavře s manžely panem 
…………………………………………………………. 

32)   rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 302/3 v k.ú. Čermná nově vytvořené z původní 
parcely p.č. 302/2 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem číslo 245-
1079/2019 (vypracoval Ing. Jan Rambousek, Červený Újezd 307, 273 51 Unhošt) nově činí 
384 m2, panu …………………………………………………………………., za kupní 
cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 46 080,- 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.  

 

Zapsala: Švecová Dne: 17.12.2019 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
 
 
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:  Ing. Jan Pavlíček              __________________________ 
    
 
       Mgr. Stanislav Vrba             ___________________________   
 


