28. dubna 2021

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Z jednání Zastupitelstva obce
Včera 27. dubna 2021 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé vyslechli zprávu starosty o
činnosti obce a obecního úřadu a zprávu předsedy finančního výboru o vývoji daňových
příjmů obce za první čtvrtletí letošního roku. Dále zastupitelé projednali a schválili
poskytnutí dotací na činnost místním společenským organizacím a spolkům, Oblastní Charitě
v Sušici na zajištění sociálních služeb pro obyvatele, Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2021 a ZKD v Sušici na podporu prodejny v Čejkovech.
Dalším bodem programu bylo projednání realizace projektu Základní škola Hrádek u Sušice –
etapa 1. Přítomní byli seznámeni s postupem stavebních prací a jejich financováním. Byly
projednány a schváleny návrhy dalších možných stavebních úprav, které projektant
doporučuje realizovat v rámci 1. etapy rekonstrukce základní školy.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo navržené rozpočtové změny, kterými se mění
rozpočet obce na rok 2021, aktualizaci Programu rozvoje obce Hrádek a zvolilo přísedícího
Okresního soudu v Klatovech na další funkční období.
Projednán a schválen byl prodej jednoho pozemku v Čejkovech a předběžně schválen prodej
části jednoho pozemku v Hrádku. 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 pandemie COVID 19
V naší obci zůstává k dnešnímu pouze 1 nemocný. Děkujeme proto všem občanům, kteří jste
poctivě dodržovali stanovená opatření.
Vzhledem k celkové situaci nyní dochází k postupnému uvolňování a návratu do normálního
způsobu života. Přesto je ale potřeba i nadále být opatrní a dodržovat opatření, která zůstávají
ještě v platnosti.
Děkujeme.
Informace o změně vyvážení popelnic
Informuje občany, že od měsíce května dochází k přesunu ze zimního svozu odpadu na letní
svoz. Vývoz popelnic je prováděn od začátku měsíce května 1x za 14 dní (každý lichý týden).
Takže vývozní termíny pro naši obec v měsíci květnu jsou 12. května a 26. května 2021.

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum dnes slaví:
28.4.2021

Irena Anderlová

65 let

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví:
1.5.2021
4.5.2021

Vojtěch Kubeček
Jaroslav Jílek

65 let
75 let

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému
životnímu jubileu posíláme písničku.

