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U S N E S E N Í  

 

      z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne    

                                                  14. března 2023 
 

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. Jitku Lísovou a Mgr. Stanislava Vrbu. 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivana Klečková, Tomáš Adamec a Mgr. Šárka 
Šašková. 

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 o činnosti kontrolního výboru. 

8) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru 

9) rozhodlo o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 
na území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2023 ve výši 85 
491,- Kč. 

10) schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 
306 13 Plzeň o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje v roce 2023 ve výši 85 491,- Kč. 

11) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu vstupenek na kulturní akce, na 
úhradu občerstvení na akce pořádané pro děti a rozsvícení vánočního stromku Českému 
červenému kříži, místní skupina Hrádek, 342 01 Sušice na rok 2023 ve výši 10 000,- Kč. 

12) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu mladých jezdců, na úhradu 
provozních nákladů a nákup materiálu pro jezdce HH Racing Teamu z.s., Tedražice 31, 
342 01 Sušice na rok 2023 ve výši 15 000,- Kč. 

13) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů neinvestiční 
povahy souvisejících s poskytováním sociálních služeb Charitě Sušice, Havlíčkova 110, 
342 01 Sušice na rok 2023 ve výši 80 000,- Kč.  
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14)  schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a Charitou Sušice, Havlíčkova 110, 
34201 Sušice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu provozních nákladů 
neinvestiční povahy souvisejících s poskytováním sociálních služeb ve výši 80 000,- Kč. 

15)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění neziskových kulturních akcí -
dětský den, rozsvícení vánočního stromku, dovybavení hasičské zbrojnice, notebook na školení 
hasičů, materiál a vybavení pro družstva hasičů, oslavy 133 let založení sboru, zajištění oběda 
při školení zásahových družstev obce Sboru dobrovolných hasičů Hrádek, Hrádek 250, 
342 01 Sušice na rok 2023 ve výši 30 000,-Kč.              

16) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na materiálové zajištění plánovaných akcí  
Sboru dobrovolných hasičů Zbynice, Zbynice 52, 342 01 Sušice na rok 2023   ve výši 12 
000,- Kč. 

17) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu příspěvku na masáže a vstup do 
bazénu pro členy Svazu zdravotně postižených Šumava, ZO Sušice, 342 01 Sušice na 
rok 2023 ve výši 5 000,- Kč. 

18) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhrada nákladů na údržbu zámeckých 
prostor a parku pro bezplatné využívání obcí, základní a mateřskou školou a zájmovými 
kroužky, úhradu nákladů na zápůjčku mobiliáře společnosti Zámek Hrádek s.r.o., 
Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice na rok 2023 ve výši 30 000,- Kč. 

19)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na provoz dětské krizové linky Lince 
bezpečí z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 na rok 2023 ve výši 3 000,- Kč. 

20) 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, 
342 01 Sušice na rok 2023 ve výši 150 000,- Kč. 

21) schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrádek a TJ Svatobor Hrádek, z.s., Hrádek č.e. 
20, 342 01 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 150 000,- Kč. 

22) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění údržby a provozu volnočasové 
plochy a pořádání sportovních akcí panu Václavu Polatovi, Hrádek 128, 342 01 Sušice 
na rok 2023 ve výši 7 000,- Kč. 

23) rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění kulturních akcí pro děti a dospělé, 
zajištění posezení s písničkou, nákup vybavení do zbrojnice, nákup výbavy soutěžních 
družstev, oprava střechy na stánku na hřišti, nákup vycházkových stejnokrojů, oprava 
soutěžní stříkačky Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy, Čejkovy 90, 342 01 Sušice na 
rok 2023 ve výši 40 000,- Kč. 

24)  schvaluje výsledky ankety občanů na pořízení domácích kompostérů a pověřuje 
místostarostu obce a Ing. Novou k dalšímu jednání pro získání podkladů pro podání žádosti 
o dotaci na pořízení domácích kompostérů. 

25) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 schválených Radou obce Hrádek 
dne 10.1.2023. 
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26) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 2 schválených Radou obce Hrádek 
dne 7.2.2023. 

27) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 3 schválených Radou obce Hrádek 
dne 7.3.2023. 

28) schvaluje rozpočtová opatření č. 4 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2023.  

29) 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 14. 3. 2023 vydána  Změna č. 4 Územního 
plánu obce Hrádek, a pověřuje starostu obce, aby jej doručil (oznámil) veřejnou vyhláškou. 

30) bere vědomí vyhodnocení nabídek Radou obce na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na vypracování dokumentace pro provedení stavby na akci „ŠKOLA HRÁDEK U SUŠICE 
– Podkroví s odbornými učebnami“. Nejnižší nabídková cena firmy ŠUMAVAPLAN spol. 
s r.o., Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice činí 826 225,- Kč bez DPH (999 732,- Kč s DPH). 

31) rozhodlo o nepřijetí nabídky firmy ŠUMAVAPLAN spol. s r.o., Pivovarská 4, 250 65 
Bořanovice na veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování dokumentace pro 
provedení stavby na akci „ŠKOLA HRÁDEK U SUŠICE – Podkroví s odbornými 
učebnami“. Hodnota nabídky činí 826 225,- Kč bez DPH (999 732,- Kč s DPH).  

32) neschvaluje záměr odprodat……………………………………………………………. 
část pozemkové parcely p.č. 377/6 v k.ú. Odolenov. 

33) schvaluje návrh  řešení žádosti č.j. 136/23/HR  SDH Odolenov o zřízení a rekonstrukci 
příjezdové komunikace ke zdroji požární vody  dle závěru  Komise pro rozvoj obce ze dne 
3.3.2023, zaměřením skutečného stavu a následnou směnu pozemků v k.ú. Odolenov. 
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k dalšímu jednání s majiteli dotčených pozemků. 

34) předběžně schvaluje záměr odprodat ……………………………………………………… 
část pozemkové parcely  p.p.č. 1194/1 v k.ú. Čermná a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 3.3.2023.  Geometrické zaměření předmětných 
pozemků zajistí žadatel na své náklady. 

35) předběžně schvaluje záměr odprodat……………………………………………………. 
část pozemkové parcely  p.p.č. 1194/1 v k.ú. Čermná a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 3.3.2023.  Geometrické zaměření předmětných 
pozemků zajistí žadatel na své náklady. 

36) předběžně schvaluje záměr odprodat…………………………………………………… 
část pozemkové parcely  p.p.č. 306/5 v k.ú. Čermná a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 3.3.2023.  Geometrické zaměření předmětných 
pozemků zajistí žadatel na své náklady. Dále Komise doporučuje orgánům obce zahájit se 
žadatelkou jednání o odstranění nesouladu  mezi pozemky p.p.č. 307 a st.p.č. 38 v majetku 
žadatelky a p.p.č. 306/1 vlastníkem Obec Hrádek vše v k.ú. Čermná. 
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37) neschvaluje záměr odprodat …………………………………………………………… 
část pozemkové parcely  p.p.č. 306/1 v k.ú. Čermná, oba ideální polovinou a to 
v doporučených dimenzích z jednání Komise pro rozvoj obce konané 3.3.2023.   

 

38) rozhodlo o koupi pozemků ve vlastnictví…………………………………………………..a 
to pozemkových parcel p.č. 313 a 320, a dále pozemkové parcely p.č. 312/2 o výměře 300 
m2, která byla nově utvořena z pozemkové parcely p.č. 312 geometrickým plánem č. 262-
182/2022 (vypracoval SORS s.r.o.), za kupní cenu ve výši 120,- Kč/m2, tj. celkem 61.800,- 
Kč, a dále rozhodlo o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to vedení vodovodního řadu, 
které je ve výlučném vlastnictví obce Hrádek, kterou zřídí…………………….. bezúplatně 
ve prospěch obce Hrádek a která bude zatěžovat pozemkovou parcelu p.č. 312/1 v rozsahu 
graficky vyznačeném v geometrickém plánu č. 262-182/2022 (vypracoval SORS s.r.o.), to 
vše v k.ú. Čermná. Odměnu za sepis smlouvy a správní poplatek za vklad věcných práv do 
katastru nemovitostí zaplatí obec Hrádek. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

 Zapsala: Švecová        Dne:14.3.2023 

 
                                                                                              ___________________________  
                                                                                                  František Vozka, starosta 
 
 
Ověřili:  Ing. Jitka Lísová                    __________________________ 
    
 
               Mgr. Stanislav Vrba                   __________________________  
  
 
 


