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U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         27. dubna 2021 

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. Ivanu Klečkovou a Ing. Michala Klímu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaroslav Pavelec, Mgr. Stanislav Vrba 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 finančního výboru o vývoji daňových příjmů za 1. 
čtvrtletí roku 2021. 

8) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání dětského dne, na zajištění 
pohoštění na rozsvícení vánočního stromu a na pořádání akcí pro členy Českému 
červenému kříži Hrádek, Hrádek, 34201 Sušice na rok 2021 ve výši 6 000,- Kč. 

9)  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 2021 ve výši 70 000,- Kč.  
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10)  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 
70 000,- Kč. 

11) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění údržby a provozu volnočasové 
plochy panu Václavu Polatovi, Hrádek 128, 34201 Sušice na rok 2021 ve výši 15 000,- 
Kč. 

12) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání setkání rodáků, na pořádání 
kulturních a sportovních akcí pro děti a dospělé, na nákup stojanu na lavičky, vybavení do 
zbrojnice a vybavení soutěžních družstev, na běžnou činnost SDH a na opravu střechy na 
stánku na hřišti Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy, Čejkovy 90, 34201 Sušice na rok 
2021 ve výši 30 000,- Kč. 

13) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na materiálové zajištění plánovaných akcí a 
zajištění provozu v hasičské zbrojnici a pořízení 2ks stejnokrojů Sboru dobrovolných 
hasičů Zbynice, Zbynice 52, 34201 Sušice na rok 2021 ve výši 20 000,- Kč. 

14) 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 2021 ve výši 5 000,- Kč. 

15) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rekonstrukci kotelny v budově č. e. 20 
Hrádek v areálu TJ Tělovýchovné jednotě Svatobor Hrádek, z.s., Hrádek č.e. 20, 
34201 Sušice na rok 2021 ve výši 100 000,- Kč.                    

16) 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 rekonstrukci kotelny 
v budově č.e. 20 Hrádek v areálu TJ ve výši 100 000,- Kč. 

17) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  na údržbu hracích ploch, na dopravu na 
utkání, na úhradu provozních nákladů zázemí hráčů všech kategorií a  na materiální 
vybavení  mládežnických soutěžních družstev TJ Svatobor Hrádek, z.s., Hrádek č.e. 20, 
34201 Sušice na rok 2021 ve výši 100 000,- Kč.                    

18)  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 a na 
materiální vybavení mládežnických soutěžních družstev ve výši 100 000,- Kč. 

19) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci sezónní obměnné výstavy 
v Galerii Hrádek a na honoráře umělců, na úhradu nákladů spojených se zpřístupněním 
parku a zahrady pro veřejnost společnosti Zámek Hrádek s.r.o., Pivovarská 4, 
Pakoměřice, 250 65 Bořanovice na rok 2021 ve výši 30 000,- Kč. 
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20) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na realizaci bylinných a zeleninových 
záhonů v Hrádku spolku Svatojánci z.s., Hrádek 36, 34201 Sušice na rok 2021 ve výši 
10 000,- Kč. 

21)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu značkařských příkazů pro 
obnovu části turisticky značených tras Klubu českých turistů, Oblast Plzeňského kraje, 
Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň na rok 2021 ve výši 1 600,- Kč. 

22) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu provozu linky bezpečí Lince 
bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 na rok 2021 ve výši 3 000,- Kč. 

23)  rozhodlo o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 
obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 
2021 ve výši 76 670,- 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 2021 ve výši 76 670,- Kč. 

25) 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 20 000,- Kč. 

26) bere na vědomí informaci starosty o postupu stavebních prací a financování stavby 
Základní škola Hrádek u Sušice – etapa 1. Zastupitelstvo souhlasí s realizací dalších 
stavebních prací, které nebyly součástí veřejné zakázky: změna venkovních sítí 
(kanalizace a vodovod), změna typu oplocení, doplnění oplocení o podezdívku včetně 
základů, odvodnění přilehlé komunikace, demolice stávajícího objektu kolny, venkovní 
úpravy před objektem školy, venkovní úpravy za objektem tělocvičny. 

27) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 schválených Radou obce 
Hrádek dne 2. 2. 2021 a č. 2 schválených Radou obce Hrádek dne 13. 4. 2021. 

28) schvaluje rozpočtová opatření č. 3 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2021. 

29) volí pana Mgr. Zdeňka Blažka,………………., bytem Tedražice 77, 34201 Sušice 
přísedícím Okresního soudu v Klatovech pro nové volební období. 

30) schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Hrádek na období 2021-2025 

31) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 2975 v k.ú. Čejkovy o celkové výměře 162 
m2,……………………………………………………………, za kupní cenu 120,- Kč/m2, 
tj. celkem za částku 19 440,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené se sepisem 
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kupní smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

32) předběžně schvaluje záměr odprodat ……………………………………………..,     
342 01 Sušice část pozemkové parcely  p.p.č. 83/2 v k.ú. Hrádek u Sušice a to 
v doporučených dimenzích z jednání Komise pro rozvoj obce konané 24.4.2021. 
Geometrické zaměření předmětného pozemku zajistí žadatel na své náklady. Zaměření 
bude provedeno za účasti zástupců obce a paní………………. 

 

 

Zapsala: Švecová Dne: 27.04.2021 

 

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


