USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne
22. června 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 Ing. Jana Pavlíčka a Mgr. Zdeňka Blažka.
3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou.
4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Pavel Václ, Danuše Řezanková a František Valdman.
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 2020:
a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok

2020 ze dne 11.5.2021 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 2020 s vědomím výsledku přezkoumání

hospodaření obce vyjádřením
„Souhlasu s celoročním hospodařením Obce Hrádek, a to bez výhrad“.
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8) schvaluje účetní závěrku Obce Hrádek včetně výsledku hospodaření obce za účetní období
2020 sestavenou k 31.12.2020 (příloha č.1)
9) schvaluje převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2020 z účtu 431 00 - Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 20 - Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období ve výši 3 862 215,91 Kč.
10) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 4 schválených Radou obce Hrádek
dne 11. 5. 2021 a č. 5 schválených Radou obce Hrádek dne 8. 6. 2021.
11) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek č. 1/2021, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2020 o místních poplatcích (přílohač.2 zápisu).
12) schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Hrádek (příloha č. 3 zápisu).
13) předběžně schvaluje záměr odprodat …………………………………………………část
pozemkové parcely p.p.č. 1079/6 v k.ú. Čermná a to v doporučených dimenzích z jednání
Komise pro rozvoj obce konané 18.6.2021. Geometrické zaměření předmětného pozemku
zajistí žadatel na své náklady. Zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce.
14) předběžně schvaluje odprodej pozemkových parcel p.p.č. 372/1 a 379/18 v k.ú. Odolenov
………………………………. Podmínky prodeje budou stanoveny Komisí pro rozvoj
obce.
15) předběžně schvaluje záměr odprodat ………………………………………….část
pozemkových parcel p.p.č. 1375 a 1407 v k.ú. Hrádek u Sušice a to v doporučených
dimenzích z jednání Komise pro rozvoj obce konané 18.6.2021. Geometrické zaměření
předmětných pozemků zajistí žadatel na své náklady. Zaměření bude provedeno za účasti
zástupce obce.
16) předběžně schvaluje záměr odprodat ……………………………………………………
část pozemkové parcely p.p.č. 1578/2 v k.ú. Tedražice a to v doporučených dimenzích
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 18.6.2021, dále za podmínky, že Obec Hrádek
požádá orgán státní správy lesů o rozhodnutí v pochybnostech, že tato část parcely není
lesem. Geometrické zaměření předmětného pozemku zajistí žadatel na své náklady.
Zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce. Neschvaluje odprodej části p.p.č.
1838/2, které slouží jako veřejné prostranství při úzké místní komunikaci.
17) neschvaluje odprodej části p.p.č. 1297/25 v k.ú. Hrádek u Sušice…………………………..
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18) bere na vědomí informaci místostarosty o stavu projednávání Změny č. 3 Územního plánu
obce Hrádek

Zapsala: Švecová

Dne: 22.6.2021

___________________________
Ing. Josef Kutil, starosta

Ověřili: Ing. Jan Pavlíček
Mgr. Zdeněk Blažek

__________________________
___________________________
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