
18. prosince 2019 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Oznámení o dalším hlášení 

Vzhledem k nastávajícím vánočním svátkům bude další hlášení obecního úřadu 2. ledna 2020. 

 

Z jednání Zastupitelstva 

      Včera 17. prosince 2019 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 2020 podle 

rozpočtového provizoria. 

Dále zastupitelstvo vyslechlo zprávu lesního správce o hospodaření Obecních lesů Hrádek a 

projednalo a schválilo snížení nájemného z obecních lesů na rok 2020 na 500,- Kč za hektar.  

 Na základě novely zákona o místních poplatcích zastupitelé projednali a schválili nové znění 

obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za odpady. 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 a schválena nová cena na rok 

2020. Vodné činí 17,40 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a stočné 36,80 Kč bez DPH za 1 

m3 odpadní vody. Výše pevné složky vodného zůstává beze změny. 

Zastupitelé rovněž projednali a schválili novou společenskou smlouvu a navýšení základního 

kapitálu společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. a přistoupení nových společníků do této 

společnosti, výši jejich vkladů a navýšení vkladu města Klatovy. Dále bylo projednáno a 

schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci Místní akční skupině Pošumaví ve výši 

200 000,-. Projednány a schváleny byly navržené rozpočtové změny, kterými se mění 

rozpočet obce Hrádek na rok 2019.   

Schválen byl také odkup pozemků v k.ú. Čermná. Projednán a schválen byl prodej pozemků 

v k.ú. Hrádek u Sušice a Čermná a zamítnuty byly dvě žádosti o odprodej pozemků 

v Čejkovech. 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 knihovny 

Oznamujeme občanům, že obecní knihovna Františka Pravdy bude dne 23. a 30. prosince 

2019 uzavřena. 

 

Z kultury: 

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. Na Nový rok bude mše svatá jako v neděli, ve Zbynicích 

v 8.30 hodin a na Zdouni v 10.00hodin. 



 

Pozvánka na poslední leč 

Myslivecký spolek „Strážiště Čejkovy“ pořádá v sobotu 28. prosince 2019 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. 

 

Pozvánka ze základní školy 

Zveme zájemce o cvičení na Kurzy jógy s Romanou Krásnou, které začínají v úterý 7. ledna 

2020 v 18:00 hodin ve školní tělocvičně v Hrádku. Kurz má 10 lekcí a celková cena kurzu je 

1 000 Kč. Kurzovné se bude vybírat při první lekci. Přijďte po vánočních svátcích protáhnout 

svá těla. 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

18.12.2019  Jiří Karl    70 let 

21.12.2019  Jana Petríková   65 let 

21.12.2019  Michal Rydval   50 let 

25.12.2019  Libuše Zíbarová   65 let 

28.12.2019  Eva Huikari    65 let 

30.12.2019  Miloslav Kroupa   65 let 

 

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

Všem občanům přejeme radostné a požehnané prožití Vánočních svátků v kruhu svých 

nejbližších. Dětem přejeme krásné prázdniny a hodně dárků pod stromečkem.  

 


