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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 
Včera 25. června 2013 jednalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednali audit za rok 2012 a 
schválili závěrečný účet obce za rok 2012 a navržené rozpočtové změny. Zastupitelé také 
projednávali dokončování projektu Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace. Byla schválena 
směna pozemků v Odolenově, prodej pozemku v Odolenově  a odkup pozemku kolem kaple 
Panny Marie Pomocné v areálu dětského tábora v Odolenově. Dále byl schválen prodej 
pozemku v Čejkovech a ve Zbynicích a zřízení věcného břemene na pozemek v Čejkovech. 
Schválen byl rovněž návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Hrádek. 
Na závěr proběhla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se 
budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 
 
Informace k připojování na kanalizaci v Hrádku a Tedražicích 
Znovu důrazně žádáme všechny občany v Hrádku a Tedražicích, aby se urychleně připojovali 
na kanalizaci. Připomínáme, že každé napojení je nutné nahlásit na obecní úřad a musí být 
před zásypem zkontrolováno a nafoceno pracovníkem obecního úřadu. Je také potřebné, aby 
všichni, kdo potřebují zprovoznit domovní čerpací jímku, se nahlásili na obecní úřad.  
Bohužel stále je ještě několik majitelů domů, kteří do dnešního dne nemají připravenou 
elektrickou přípojku a neodevzdali na obecní úřad platnou revizní zprávu. V těchto 
nemovitostech není tudíž možné osadit čerpadlo a řídící jednotku. V měsíci červenci bude 
stavba předána. Ten, kdo se bude chtít připojit až po tomto předání stavby, si již vše bude plně 
hradit na své vlastní náklady. 
 

Co nového v obci 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 28. 6. 2013 od 
20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Benefiční fotbalový zápas 
Dne 5. července 2013 se uskuteční od 16.00 hodin na hřišti v Hrádku benefiční fotbalový 
zápas bývalých hrádeckých a sušických dorostenců proti významným sportovním osobnostem 
našeho kraje. 


