19. prosince 2018

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Z jednání zastupitelstva
Včera 18. prosince 2018 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu
starosty o činnosti obce, vzali na vědomí schválená pravidla rozpočtového provizoria a
projednali a schválili, že obec bude hospodařit do doby přijetí rozpočtu v roce 2019 podle
rozpočtového provizoria. Obec má k 31.11.2018 na bankovních účtech 31 040 tis. Kč a
v podílových listech další 4 118 tis. Kč. Celkem tedy 35 158 tis. Kč.
Dále zastupitelstvo vyslechlo zprávu o hospodaření Obecních lesů Hrádek a projednalo a
schválilo nájemné z obecních lesů na rok 2019, které zůstává stejné jako v roce 2018 a činí
1050,-Kč za hektar. Bylo schváleno, že výše poplatku za odpady zůstává pro příští rok ve
stejné výši jako v letošním roce tj. 700,- Kč za poplatníka.
Byla rovněž projednána kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019. Vodné činí 16,Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a stočné 34,80 Kč bez DPH za 1 m3 odpadní vody.
Zastupitelstvo na základě nového nařízení vlády projednalo odměny členům zastupitelstva,
předsedům a členům výborů a komisí. Bylo schváleno, že odměny nebudou navyšovány a
zůstanou v původní výši.
Byl schválen průjezd vozidel Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye naší obcí v dubnu
2019 s tím, že budou dodrženy sjednané podmínky.
Zastupitelstvo projednalo výsledky ankety ve věci zachování prodejny ZKD v Čejkovech a
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na podporu celoročního provozu prodejny ve
výši 20 tisíc Kč.
Projednáno a schváleno bylo přijetí hasičské automobilové cisterny Liaz pro zásahovou
jednotku v Hrádku. Tato hasičská autocisterna byla na základě žádosti obce po jednání s HZS
Plzeňského kraje obci převedena darem od obce Soběšice.
Zastupitelé dále schválili pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Hrádek.
Schválen byl také odkup pozemku pod autobusovou čekárnou v Puchverku a na základě
došlých žádostí zastupitelé předběžně schválili jeden prodej části pozemku a jednu směnu
pozemků v Hrádku a zamítli jednu žádost o prodej části pozemku v Hrádku.
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.
Oznámení o uzavření obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že v pondělí 31. prosince 2018 bude Obecní úřad v Hrádku uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Z kultury:
Pozvánka na adventní koncert
Tento pátek 21. prosince 2018 od 20.00 hodin se koná na zámku v kapli sv. Valburgy
adventní koncert pěveckého sboru Faux Pas ze Sušice. Vstupenky je možné si zakoupit nebo
zamluvit na recepci zámku.

Bohoslužby o vánočních svátcích
Půlnoční bohoslužba na Štědrý den bude v kostele na Zdouni v 16.00 hodin, při této mši
zazpívá místní chrámový sbor. Mše svaté na Boží hod vánoční budou jako v neděli, ve
Zbynicích v 8.30 hodin a na Zdouni v 10.00 hodin. Na druhý svátek vánoční bude mše svatá
pouze na Zdouni v 10.00 hodin.
Pozvánka na poslední leč
Myslivecké sdružení „Strážiště Čejkovy“ pořádá v pátek 28. prosince 2018 v Čejkovech v
hostinci U Kůsů „POSLEDNÍ LEČ“. Začátek je ve 20.00 hodin. K tanci i poslechu hraje
hudební skupina TEZE Václava Krčmáře. Připravena je bohatá nabídka zvěřiny. Všechny
srdečně zvou pořadatelé.
Loučení s rokem 2018 v Hospůdce U Píny
V sobotu 29. prosince 2018 se uskuteční v Hospůdce U Píny loučení s rokem 2018. K tanci a
poslechu zahraje skupina TEZE. Pína a Maruška všechny srdečně zvou a zároveň přejí do
nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti.

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum dnes slaví:
19.12.2018

Růžena Švarcová

75 let

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví:
20.12.2018

Eva Archlebová

50 let

Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Růženě Švarcové se připojuje rovněž
Český červený kříž v Hrádku.
Všem občanům přejeme radostné a požehnané prožití Vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších. Dětem přejeme krásné prázdniny a hodně dárků pod stromečkem.

