
1. července 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Zastupitelstva obce 

Včera 30. června 2020 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé vyslechli 

zprávu starosty o činnosti obce a obecního úřadu. Projednali výsledky auditu za rok 2019, 

schválili závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 

2019. Projednáno a schváleno bylo přijetí dotace od Plzeňského na opravu hasičské cisterny 

ve výši 700 tis Kč a přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 3 miliony Kč na 

výstavbu tělocvičny v základní škole v Hrádku. 

Zastupitelé rovněž schválili poskytnutí dotace sdružení Střední Pošumaví na spoluúčast 

v projektu PSOV PK 2020 „Modernizace autobusových čekáren v obcích sdružení Střední 

Pošumaví“. V rámci tohoto projektu budou v naší obci vybudována autobusová čekárna 

v Hrádku U Hánů a  čekárna v Tedražicích. Dále byly projednány rozpočtové změny, kterými 

se mění rozpočet obce na rok 2020. 

Zastupitelé dále projednali návrh smíru s Římskokatolickou farností Zbynice ve věci žaloby o  

určení vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Zbynice a zahájení rekonstrukce budovy 

základní školy.  

Zastupitelé rovněž projednali zprávu o průběhu a výsledku soudního jednání ve věci odvodu 

poskytnuté dotace na akci „ Hrádek u Sušice  - ČOV a kanalizace“ a další postup právní 

obrany v této věci. 

V rámci bodu programu prodej, výkup a směny pozemků byly schváleny dva prodeje 

pozemků v Hrádek a tři záměry prodeje pozemků v Čejkovech. S úplným zněním usnesení 

z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách 

obce. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje všem svým členům, že v pátek 3. července 2020 

ve 20.00 hodin se koná členská schůze. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 3. července 2020 se od 18.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy 

pravidelná mše svatá. 

 

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů ve Zbynicích 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbynicích pořádá dětský den spojený s přivítáním prázdnin, 

který se bude konat v sobotu 4.7.2020 od 16 hodin u bývalé silážní jámy  ve Zbynicích. 

Srdečně jsou zváni všichni občané, přijďte se společně pobavit na začátku letních prázdnin. 

 



 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

1.7.2020  Kamil Fuks   70 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 

Všem dětem přejeme hezké prázdniny, hodně sluníčka a spoustu příjemných 

prázdninových zážitků. 

 

 


