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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Zastupitelstva 

Včera 21. prosince 2021 se uskutečnilo jednání 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 2022 ve stejné výši jako 

v letošním roce tj. 500,- Kč za hektar. 

 

Bylo projednána a schválena výše místního poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství na rok 2022, která zústává 700,- Kč za poplatníka. Následně byla schválena 

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a obecně 

závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Projednána byla rovněž kalkulace ceny vodného a stočného a schválena nová cena na rok 

2022. Od 1.1.2022 činí vodné 20,50 Kč bez DPH za 1 m3 dodané vody a stočné 43,40 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 2022. Zastupitelé schválili příspěvek na provoz příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice ve výši 1 974 100,- Kč a 

schválili návrhy rozpočtů příspěvkových organizací a střednědobé výhledy jejich rozpočtů na 

roky 2023-2025. Následně byl schválen seznam akcí, které plánuje obec realizovat v roce 

2022 a rozpočet obce na rok 2022. Projednán a schválen byl rovněž střednědobý výhled 

rozpočtu obce na roky 2023- 2026.  

 

Zastupitelé rovněž projednali a schválili žádost TJ Svatobor Hrádek o poskytnutí dotace ve 

výši 100 tisíc Kč na financování spoluúčasti žadatele o dotaci do výzvy Národní sportovní 

agentury „Kabina 2022“ na realizaci projektu „Vybudování automatického závlahového 

systému“. Schváleno bylo rovněž přijetí finančních příspěvků ze státního rozpočtu na 

hospodaření v lesích v celkové výši 790 590,- Kč. Schváleny byly navržené rozpočtové 

změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 2021.  

 

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

převody pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, předběžně byly 

schváleny dva záměry prodeje pozemků v k.ú. Zbynice a Tedražice a neschváleny čtyři 

žádosti o odprodej pozemků. Schválena byla rovněž směna pozemků  a prodej dvou pozemků 

v k.ú. Odolenov. 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. 

 



 

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 i druhý svátek vánoční budou 

jako v neděli, ve Zbynicích v 8.30 hodin a na Zdouni v 10.00 hodin.  

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

24.12.2021  Pavel Hubáček   50 let 

24.12.2021  Milan Hložek    75 let 

25.12.2021  Lubomír Beneš   65 let 

28.12.2021  Miloslav Špička   50 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání panu Milanovi Hložkovi se připojuje 

Český zahrádkářský svaz v Hrádku. 

 

Všem našim občanům přejeme požehnané a klidné prožití vánočních svátků 

a do dalších dnů pevné zdraví a spokojenost. 
 

 


