21. září 2022

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Z jednání Zastupitelstva obce
Včera 20. září 2022 se uskutečnilo jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé vyslechli zprávu
starosty o činnosti obce a obecního úřadu, ukončených a probíhajících stavbách.
Zastupitelé projednali pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Čejkovy a rozhodli o
přijetí nabídky firmy THT Polička s.r.o. na dodávku dopravního automobilu v hodnotě
1 428 163,- Kč včetně DPH. Na pořízení automobilu je obci poskytnuta dotace z Plzeňského
kraje ve výši 300 tisíc a GŘ HZS dotace ve výši 450 tisíc Kč. Projednány a schváleny byly
rozpočtové změny, kterými se mění rozpočet obce na rok 2022.
Zastupitelé dále projednali přípravu studie a projektové dokumentace na realizaci rozvojové
plochy bydlení BH5. Byl představena nová varianta studie, která předpokládá směnu
pozemků mezi obcí a soukromými vlastníky pozemků. Zastupitelé předložený návrh studie
schválili. Schválený návrh předpokládá vytvoření deseti nových stavebních parcel. Studie
bude podkladem pro zpracování změny č. 4 Územního plánu obce. Na základě poslední
změny územního plánu je nyní v celé obci celkem schváleno 56 nových parcel pro výstavbu
rodinných domů. Zastupitelé rovněž projednali přípravu projektové dokumentace na výstavbu
chodníků v Tedražicích.
Byly schváleny tři prodeje pozemků v k.ú. Hrádek u Sušice, směna pozemků v k.ú. Čejkovy,
odkup pozemku v k.ú. Čermná a zamítnuta jedna žádost o prodej pozemku v k.ú. Čermná.
Jako poslední bod jednání proběhla diskuse s občany. Na závěr jednání starosta poděkoval
všem zastupitelům za obětavou práci po celé volební období.
S úplným zněním usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a
na internetových stránkách obce.
Vzhledem k tomu že končí volební období, bylo součástí jednání zastupitelstva i ohlédnutí za
volebním obdobím, ve kterém starosta promítl prezentaci největších investičních akcí, které
byly realizovány ve volebním období 2018 – 2022. Tato prezentace je umístěna na webových
stránkách obce www.hradekususice.cz ve složce obec, kde si ji můžete kdykoliv prohlédnout.
Za poslední čtyři roky se obci podařilo získat na realizaci investic dotace od státu a
Plzeňského kraje v celkové výši 34 400 630 Kč. Z rozpočtu obce byly za posledních 5 let
poskytnuty příspěvky na činnost místním organizacím a spolkům v celkové výši 2 473 796

Kč. Na vybavení a činnost zásahových jednotek hasičů za posledních 5 let bylo vydáno
5 332 000 Kč. Obec má naspořeny i finanční prostředky na realizaci dalších investic.
K 15. září má obec na účtech naspořeno 38 845 733 Kč a na podílových listech další
4 143 464 Kč.

Informace k volbám do zastupitelstva obce
Tento týden ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září od 8.00
do 14.00 hod. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích – v Hrádku,
v Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích. Hlasovací lístky byly rozeslány všem
voličům a měly být doručeny. Pokud někomu nebyl hlasovací lístek doručen nebo jej ztratil,
obdrží hlasovací lístek přímo při volbách ve volební místnosti. Ve volební místnosti volič
prokazuje svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR.
Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti
dostavit, mohou požádat o přenosnou volební schránku obecní úřad, nebo přímo volební
komisi.
V naší obci se bude volit 15 členů zastupitelstva. Volič může volit tak, že na hlasovacím
lístku zakřížkuje maximálně 15 jednotlivých kandidátů bez ohledu na volební stranu. Druhou
možností je zakřížkovat jednu volební stranu. Třetí možností je zakřížkovat jednu volební
stranu a v ostatních stranách zakřížkovat vybrané jednotlivé kandidáty. V tomto případě mají
přednost křížky u jednotlivých kandidátů. Nesmí se zakřížkovat více než jedna volební strana
a více než 15 jednotlivých kandidátů. Přesné instrukce jsou na informačním letáku, který vám
byl doručen společně s hlasovacím lístkem.
Děkujeme všem občanům, kteří přijdete k volbám a vyjádříte tak svým hlasem zájem o další
směřování naší obce.

Oznámení o výdeji naturálií
Výrobní obchodní družstvo Svatobor Hrádek oznamuje občanům, že výdej naturálií pro
středisko Hrádek se uskuteční ve dnech 21. 9., 23. 9. a 30. 9. 2022 od 12:00 do 16:00 hodin.
Pro středisko Miřenice se výdej naturálií uskuteční ve dnech 5. 10., 7. 10. a 12. 10. 2022 od
12:00 do 16:00 hodin.

Z kultury:
Pozvání na posezení ve Zbynicích o tradičním posvícení
V sobotu 24.9.2022 v 19 hod. se u příležitosti tradičního posvícení na Matouše bude v hasičské
zbrojnici ve Zbynicích konat společenské posezení. Všichni jsou srdečně zváni.

Zprávy z fotbalu
Výsledky utkání z minulého víkendu:
A-tým remizoval s Blovicemi 4:4.
B tým prohrál v Žihobcích 3:2.
Starší dorostenci prohráli se SŠ Plzeň 7:3
Mladší dorostenci prohráli se SŠ Plzeň 9:1.
Starší žáci A vyhráli ve Stříbře 5:1.
Mladší žáci A vyhráli ve Stříbře 5:3.
Mladší žáci B prohráli se Sušicí 6:2.
Pozvánka na následující víkend:
V sobotu 24.9.2022 od 10:00 hrají starší žáci B s družstvem z Bolešin.
V neděli 25.9.2022 od 10:00 hrají starší žáci A s družstvem z Nýrska a poté od 12:00 hrají
mladší žáci A. Víkend uzavře A-tým, který od 16:30 přivítá hosty z Měcholup.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.

Blahopřejeme:
Významné životní jubileum dnes slaví:
21.9.2022

Lubomír Vávra

65 let

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví:
27.9.2022

Pavel Brejcha

50 let

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

