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U S N E S E N Í  

 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         21. září 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. Stanislava Vrbu a pana Pavla Václa. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: MVDr. Radek Melka, Mgr. Ivana Klečková 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 informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 schválených Radou obce Hrádek 
dne 13.7.2021, č. 7 schválených Radou obce dne 3.8.2021 a č. 8 schválených Radou obce 
Hrádek dne 7. 9. 2021. 

8) schvaluje rozpočtová opatření č. 9 (příloha č. 1 zápisu). 

9)  rozhodlo o převzetí ručitelského závazku do výše 2.000.000,- Kč za Obecní lesy Hrádek, 
příspěvkovou organizaci, IČ: 47731460, pro případ nesplnění dluhů, které vyplývají této 
příspěvkové organizaci ze smlouvy o úvěru č. 2021008650, uzavřené dne 21.7.2021 
s Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, a pověřuje starostu obce 
podpisem dohody o ručení č. 2021008651. 
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10)      schvaluje, podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 
43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 
Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení 
s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, opatření obecné povahy, kterým byla 
usnesením Zastupitelstva obce Hrádek na jeho zasedání dne 21. 9. 2021 vydána Změna č. 
3 Územního plánu obce Hrádek, a pověřuje starostu obce, aby jej doručil (oznámil) 
veřejnou vyhláškou. 

11)   schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1256/31 v k.ú. Čermná od České republiky 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
12800 Nové Město, Praha 2 (dále jen „převodce“). Zastupitelstvo dále schvaluje zřídit ve 
prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající 
v závazku Obce Hrádek jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 
zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k předmětné nemovitosti a o zřízení věcného práva. 

12) a) schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na 
novou výši 2.345.150,-Kč, 

b) 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 1.180.000,- 
Kč a 
 
- přistupující noví společníci město Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec Loučim 
a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 
30,- Kč; konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu 
společenské smlouvy, 

 

13)  schválilo novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle 
přiloženého návrhu (příloha č. 2 zápisu) a ukládá starostovi obce v tomto smyslu hlasovat 
na valné hromadě společnosti. 

14)   souhlasí s realizací projektu „Polní cesta Čermná“ a pověřuje radu obce k zajištění 
realizace tohoto projektu. 

15)  rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 1079/6 díl „a“ v k.ú. Čermná nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 1079/6 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem 
číslo 255-1098/2021 (Ing. Jan Rambousek, Červený Újezd 307, 273 51 Unhošť) nově činí 
23 m2, ……………………………………………………….., za kupní cenu 120,- Kč/m2, 
tj. celkem za částku 2 760,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené se sepisem kupní 
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smlouvy a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

16) rozhodlo o prodeji pozemkových parcel p.č. 1407/2 a 1375/2 v k.ú. Hrádek u Sušice nově 
vytvořených z původních parcel p.č. 1407 a 1375 tamtéž, jejichž výměra po oddělení 
geometrickým plánem číslo 795-122/2021 (vypracoval SORS s.r.o Kostelní 71/I, 34201 
Sušice) nově činí 498 m2, …………………………………………………….., za kupní 
cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 59 760,- 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. 

17) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.č. 83/3 v k.ú. Hrádek u Sušice nově vytvořené 
z původní parcely p.č. 83/2 tamtéž, jejíž výměra po oddělení geometrickým plánem číslo 
794-112/2021 (vypracoval SORS s.r.o Kostelní 71/I, 34201 Sušice) nově činí 116 m2, 
ideální polovinu ……………………………………………………………. a ……… 
………………………………………………………………………….., za kupní cenu 
120,- Kč/m2, tj. celkem za částku 13 920,- 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: 21.9.2021 

 

 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
                                                                                                  Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
 
Ověřili:    Mgr. Stanislav Vrba  __________________________ 
    
 
         Pavel Václ   ___________________________   
 


