
 
 

 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                         28. června 2022 
 

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 Mgr. Stanislava Vrbu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marin Roučka, Ing. Michal Klíma a Mgr. 
Jaroslav Pavelec. 

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 pokračování právní obrany ve věci kontroly dotační akce 
„Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace“.  

8) stanovuje podle ust. § 67 a 68 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších   
změn, počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022 -2026 na 15. 

9) v záležitosti závěrečného účtu Obce Hrádek za rok 2021: 

a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hrádek za rok 
2021 ze dne 6.4.2022 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 2021 s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření obce vyjádřením  

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



10) schvaluje účetní závěrku Obce Hrádek včetně výsledku hospodaření obce  za účetní období 
2021 sestavenou k 31.12.2021 (příloha č.1) 

11) schvaluje převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2021 z účtu 431 00  - Výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 21  - Výsledek hospodaření předcházejících 
účetních období ve výši 11 215 830,23 Kč. 

12) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo usnesení 
743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek na nákup 
nového dopravního automobilu“ pro JSDHO Čejkovy. Zastupitelstvo obce Hrádek 
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve 
výši 300 000,- Kč. 

13) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo usnesení 
743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení 
a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDHO Tedražice. Zastupitelstvo obce Hrádek 
schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve 
výši 26 304,- Kč. 

14) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. 6. 2022, číslo usnesení 
743/22, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení 
a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDHO Hrádek. Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Hrádek ve výši 
35 346,- Kč. 

15) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 3 schválených Radou obce Hrádek 
dne 3.5.2022 a č. 4 schválených Radou obce Hrádek dne 7.6.2022. 

16) schvaluje rozpočtová opatření č. 5 (příloha č. 2 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2022. 

17) schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Hrádek uzavřenou mezi Obcí Hrádek a Římskokatolickou farností Zbynice, Štěpánovice 2, 
339 01 Klatovy. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu 
střechy kostela na Zdouni ve výši 100 000,- Kč byla schválena zastupitelstvem obce dne 
29. března 2021. Dodatkem smlouvy se prodlužuje termín čerpání dotace do 15.12.2023. 

18) schvaluje, že v případě  vydání rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení vodoteče na pozemku 
p.č. 105/1, 118/46 a 118/47 v k.ú. Hrádek u Sušice, bude  lokalita BH5 rozšířena o části 
pozemků paní Mgr. Radomíry Rysové, bytem 252 41 Libeř 196 p.č. 118/7 a 118/60 v k.ú. 
Hrádek u Sušice. 

19) určuje pro jednání ve věci změny Územního plánu obce Hrádek č. 4. zastupitele -
místostarostu pana Františka Vozku. 

20) rozhodlo o prodeji pozemkové parcely p.p.č. 1455/1 o výměře 237 m2 a p.p.č. 1454/5 o 
výměře 56 m2 tj. celkem 293 m2 vše v k.ú. Tedražice, ……………………………………., 
za kupní cenu 35,- Kč/m2, tj. celkem za částku 10 255,- 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. 

21) předběžně schvaluje záměr odprodat …………………………………………………… 
část pozemkové parcely  p.p.č. 1297/2  v k.ú. Hrádek u Sušice a to v doporučených 



dimenzích z jednání Komise pro rozvoj obce konané 10.6.2022. Geometrické zaměření 
předmětných pozemků zajistí žadatel na své náklady. Zaměření bude provedeno za účasti 
zástupce obce a souseda pana Petra Kůrky. 

22)  předběžně schvaluje záměr odprodat …………………………………………………část 
pozemkové parcely  p.p.č. 1407/1v k.ú. Hrádek u Sušice a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 10.6.2022.  Geometrické zaměření předmětných 
pozemků zajistí žadatel na své náklady. Zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce 
a bude respektováno rozhodnutí Rady obce na zachování průjezdného profilu v šířce 
minimálně 3,50m. 

23) předběžně schvaluje záměr odprodat………………………………………………….. část 
pozemkových parcel  p.p.č. 409/1 a p.p.č. 1407/1 v k.ú. Hrádek u Sušice a to 
v doporučených dimenzích z jednání Komise pro rozvoj obce konané 10.6.2022. 
Geometrické zaměření předmětných pozemků zajistí žadatel na své náklady. Zaměření bude 
provedeno za účasti zástupce obce a bude respektováno rozhodnutí Rady obce na zachování 
průjezdného profilu v šířce minimálně  3,50m. 

        Zapsala: Švecová Dne: 28.6.2022 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
                                                                                                  Josef Kutil, starosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřili:  Mgr. Ivana Klečková                    __________________________ 
    
 
               Mgr. Stanislav Vrba                                        __________________________  
  
 
 


