
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U S N E S E N Í  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 

13. prosince 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 Ing. Jitku Lísovou a Františka Valdmana. 

 

3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou. 

 

4) zvolilo návrhovou komisi ve složení:  Danuše Řezanková, Mgr. Ivana Klečková a Jiří  Pena. 

 

5) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce bez připomínek. 

 

6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti. 

7) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2023 nájemné z lesních 
pozemků ve výši 1 000,- Kč bez DPH za 1 hektar. 

 

8) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace na rok 2023 ve výši 2 070 000,- 
Kč. 

 



9) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u 
Sušice, příspěvková organizace na rok 2023. Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný, 
příjmy i výdaje činí 14 931 000,- Kč (příloha č. 1). 

 

10) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2023. Tento 
rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 17 100 000,- Kč (příloha č. 2 ). 

 

11) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Hrádek u  Sušice, p.o. na roky 2024 – 2026 (příloha č. 3  tohoto zápisu). 

 

 

12)  schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na 
roky 2024 – 2026 (příloha č. 4 tohoto zápisu). 

 
 

13) schvaluje předloženou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Rozhodlo, že nová výše 
ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023 je 21,50 Kč bez DPH za 1m3 dodané pitné vody a 
46,80 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody. 

Zastupitelstvo rozhodlo, že  cena pevné složky vodného zůstává beze změny, tak jak byla 
schválena ZO 18.12.2018. 

 

14) stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, dle přílohy č. 
5 s platností od 1. 1.2023 a zvolení do funkce. 

 

15)  schvaluje výši měsíčních  peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, předsedů a členů komisí 
dle přílohy č. 6 s platností od 1.1.2023. 

 

16)  schvaluje plán investic a oprav obce Hrádek, které budou realizovány v roce 2023 (příloha 
č.7 ). 

 

17)   schvaluje rozpočet obce Hrádek na rok 2023 jako schodkový s příjmy ve výši                 
30 805 000,- Kč a výdaji ve výši 50 924 500,- Kč (příloha č. 8 ). 

 

18) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrádek na roky 2024 – 2027 (příloha č.9 
tohoto zápisu). 

 

19)  rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na dopravu mládežnických družstev 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 2022 ve výši 45 000,- Kč.                    

 



20)  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 dopravu mládežnických 
družstev  na utkání, na úhradu provozních nákladů zázemí hráčů všech kategorií a na  

 

 

21) materiální vybavení mládežnických soutěžních družstev ve výši 45 000,- Kč na období od 
1.9.2022 do 31.12.2022. 

 

22)  schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Hrádek na období 2023 – 2027. 

 

 

23) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 10 schválených Radou obce 
Hrádek dne 11. 10. 2022, č. 11 schválených Radou obce Hrádek dne 8. 11. 2022. 

 

24) schvaluje rozpočtová opatření č. 12 (příloha č.10 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet 
Obce Hrádek na rok 2022. 

 

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

 

26) schvaluje rozšíření zastavitelné plochy BH5 v k.ú. Hrádek u Sušice jižním směrem na 
hranici pozemků rodinných domů jižně od zastavitelné plochy. 

 

27) jmenuje Ing. Josefa Kutila za Obec Hrádek k zastupování Obce Hrádek v orgánech 
společnosti Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z.s.p.o., se sídlem Náměstí míru 63/I, 
33901 Klatovy, IČ: 47261102. 

 

28) jmenuje Ing. Josefa Kutila za Obec Hrádek k zastupování Obce Hrádek v orgánech 
společnosti Regionální sdružení Šumava, z.s.p.o., se sídlem Stachy 422, 38473 Stachy, IČ: 
47259957. 

 

29) jmenuje Ing. Josefa Kutila za Obec Hrádek k zastupování Obce Hrádek v orgánech 
společnosti Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., se sídlem Stachy 422, 38473 
Stachy, IČ: 25154711. 

 

30) předběžně schvaluje záměr odprodat…………………………………………………… 
část pozemkové parcely  p.p.č. 2967/1 v k.ú. Čejkovy a to v doporučených dimenzích 
z jednání Komise pro rozvoj obce konané 9.12.2022. Geometrické zaměření předmětného 
pozemku zajistí žadatel na své náklady. Zaměření bude provedeno za účasti zástupce obce. 

 



31) neschvaluje záměr odprodat ………………………………………………………...a 
……………………………………………………….část pozemkové parcely  p.p.č. 1913 v 
k.ú. Tedražice. 

 

32) rozhodlo o směně pozemku ve vlastnictví obce Hrádek, a to pozemkové parcely p.č. 2459/9 
o výměře 3823 m2, za pozemek, který je ve spoluvlastnictví …………………………,  (id. 
podíl 1/2), a ………………………………………….. (id. podíl 1/2), a to pozemkové 
parcely p.č. 2431 o výměře 5035 m2, obojí v k.ú. Čejkovy. Současně rozhodlo, že nebude 
řešeno vzájemné dorovnání hodnot a výměr směňovaných pozemků (strany si nebudou z 
titulu provedené směny navzájem nic doplácet), a každá smluvní strana zaplatí polovinu 
nákladů spojených se sepisem směnné smlouvy, kterou zajistí obec u svého právního 
zástupce a dále polovinu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy. 

       Zapsala: Švecová Dne: 13.12.2022 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________  
                                                                                                  František Vozka, starosta 
 
 
 
 
Ověřili:  Ing. Jitka Lísová       __________________________ 
    
 
               František Valdman       __________________________    
 


