
27. května 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 
 

Informace občanům: 

Z jednání zastupitelstva obce 

Včera 26. května 2020 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé se zabývali především 

schválením návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Schválili příspěvek na provoz příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice a schválili návrhy rozpočtů 

příspěvkových organizací a střednědobé výhledy jejich rozpočtů na roky 2021-2023. Byl 

schválen seznam akcí, které bude obec realizovat v letošním roce a rozpočet obce na rok 

2020. Současně byly schváleny dotace na činnost místním společenským organizacím a 

spolkům. Bylo také schváleno poskytnutí dotace Oblastní Charitě v Sušici na zajištění 

sociálních služeb pro obyvatele naší obce a dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní 

obslužnosti v roce 2020 ve výši 76 175,- Kč.  

Dále zastupitelé projednali přípravu pořizování změny č. 3 Územního plánu obce, schválili 

obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích a aktualizaci Programu rozvoje obce 

Hrádek.  Projednáno bylo rovněž zahájení rekonstrukce základní školy v Hrádku. Projednán a 

schválen byl odkup pozemku v Hrádku a prodej pozemku v Čejkovech. Na závěr jednání 

proběhla diskuse s občany. S úplným zněním usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci 

seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce. 

 

Informace ohledně mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

Od tohoto pondělí 25.května byly již otevřeny restaurace, hotely, sauny a welnes centra, 

hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše  300 osob a další 

provozy za podmínky dodržování stanovených bezpečnostních opatření. Byla rovněž zrušena 

povinnost nosit roušky na veřejnosti. Nadále ale zatím stále platí povinnost nosit ochranné 

roušky v budovách, v obchodech a v hromadných dopravních prostředcích.  
 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 4. června 2020 od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku   kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 180,-Kč za kus. Kuřičky je 

možné také objednat na telefonu 602 115 750 nebo na webových stránkách firmy Novák  

www.drubez-novak.cz. Termín dalšího prodeje je 2.7.2020. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

27.5.2020  Ladislav Kurc   85 let 

27.5.2020  Štěpánka Řáhová   50 let 

 

 

 

http://www.drubez-novak.cz/


Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

28.5.2020  Zdeněk Baron   65 let 

28.5.2020  Milan Jiřinec    70 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Ladislavu Kurcovi se připojuje 

Český zahrádkářský svaz v Hrádku. 

 

 


