23. prosince 2020

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Informace k nouzovému stavu
Nouzový stav byl vládou ČR prodloužen do 22.ledna 2021. Vzhledem k vysokému
nárůstu onemocnění v posledních dnech dochází od neděle 27.prosince 2020 k dalšímu
zpřísnění mimořádných opatření. Od neděle budou uzavřeny všechny obchody s výjimkou
obchodů, které prodávají základní životní potřeby. Zavírají se rovněž všechny služby a zákaz
vycházení bude plati od 21.00 do 5.00 hod ráno. Na veřejnosti je zakázano shromažďování
více než 2 osob.
Prosíme občany abyste se nenechali znepokojit, ale dodržovali platná nařízení, pokud možno
se vyhnuli zbytečným kontaktům a zbytečně se nevystavovali nebezpečí nákazy.
Z jednání Zastupitelstva
Včera 22. prosince 2020 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu
starosty o činnosti obce a úřadu a dokončených a probíhajících investičních akcích.
Dále zastupitelstvo vyslechlo zprávu lesního správce o hospodaření Obecních lesů Hrádek a
projednalo a schválilo ponechání nájemného z obecních lesů na rok 2021 ve stejné výši jako
v letošním roce tj. 500,- Kč za hektar.
Bylo projednáno a schváleno, že sazba 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
2021. Od 1.1.2021 činí vodné 19,- Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a stočné 39,- Kč bez
DPH za 1 m3 odpadní vody. Výše pevné složky vodného zůstává beze změny.
Hlavním bodem programu bylo především projednání a schválení návrhu rozpočtu obce a
příspěvkových organizací na rok 2021. Zastupitelé schválili příspěvek na provoz příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice ve výši 1 100 tisíc Kč a schválili
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací a střednědobé výhledy jejich rozpočtů na roky
2022-2024. Následně byl schválen seznam akcí, které plánuje obec realizovat v roce 2021 a
rozpočet obce na rok 2021. Projednán a schválen byl rovněž střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2022- 2025. Schváleny byly navržené rozpočtové změny, kterými se mění
rozpočet obce na rok 2020.
Schválena byla jedna směna pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice.
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.
Ukončení provozu pojízdné prodejny potravin
Zastupitelé na svém zasedání rovněž projednali další provoz pojízdné prodejny potravin.
Zkušební provoz prodejny byl zahájen 1. října letošního roku. Vzhledem k malému zájmu ze
stran občanů zastupitelé rozhodli o zrušení této služby.
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Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku.

Všem našim občanům přejeme požehnané a pokojné prožití vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších, krásnou rodinnou pohodu a pevné zdraví.

