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Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva 

      Včera 15. prosince 2015 zasedalo zastupitelstvo obce.  Zastupitelé vyslechli zprávu 

starosty o činnosti obce, projednali a schválili rozpočtové změny za rok 2015 a rozpočtové 

provizorium na rok 2016, podle kterého bude obec hospodařit do doby přijetí rozpočtu.  

      Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů na rok 2016, které činí 

950,-Kč za hektar. Byla schválena změna vyhlášky o místním poplatku za odpady. Výše 

poplatku za odpady zůstává pro příští rok ve stejné výši jako v letošním roce tj. 700,- Kč za 

poplatníka. Starosta rovněž informoval o založení nové svozové společnosti Pošumavská 

odpadová s.r.o. a o nabídce stát se společníky této firmy.  

     Byla rovněž projednána výše ceny vodného a stočného na rok 2016. Cena pohyblivé 

složky vodného byla schválena ve výši 14,90 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody. Výše pevné 

složky byla naopak mírně ponížena. Cena stočného byla schválena ve výši 33,90 Kč bez DPH 

za 1 m3. Stočné muselo být upraveno na základě závazného pokynu Státního fondu životního 

prostředí.  

     Zastupitelé dále projednali a schválili Program rozvoje obce Hrádek, záměr výstavby 

víceúčelového hřiště v Hrádku za bytovkami a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

základní školy.  Zastupitelstvo rovněž schválilo  průjezd vozidel  Historic Vltava Rallye naší 

obcí v dubnu 2016 s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky.  Dále zastupitelstvo 

projednalo a schválilo změnu č. 2 Územního plánu obce, která se týká  motokrosové dráhy 

v Tedražicích  

      Zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových v k.ú. Hrádek u Sušice. Také schválili prodej pozemků v Hrádku a 

Čejkovech a směnu pozemků v Tedražicích a ve Zbynicích.  

      Na závěr zasedání proběhla diskuse s občany. S úplným zněním usnesení z jednání 

zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

 

Prodej vánočních stromků 

 Dnes od 15.00 hodin do 16.30 hod probíhá u Obecního úřadu v Hrádku prodej vánočních 

stromků. Prodej vánočních stromků bude ještě pokračovat v pondělí 21.prosince od 13.00 do 

16.00 hodin. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na vánoční koncert 

Tuto  sobotu 19. prosince 2015 se uskuteční vánoční koncert Hrádeckého chrámového sboru 

v kapli sv. Valburgy na zámku v Hrádku.  Začátek koncertu je v 16.00 hodin. Srdečně vás 

zvou členové sboru a Zámek Hrádek. 

 



Pozvánka na poslední leč 

Myslivecké sdružení „Strážiště Čejkovy“  pořádá  v pátek 25. prosince 2015 v Čejkovech v 

hostinci U Kůsů  „POSLEDNÍ  LEČ“.   Začátek je ve 20 hodin. K tanci i poslechu hraje 

hudební skupina TEZE Václava Krčmáře. Připravena je bohatá nabídka zvěřiny. Všechny 

srdečně zvou pořadatelé. 

 


