
7. prosince 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek 
Informujeme občany, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek se koná   13. prosince 
2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku. 
Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu obce a příspěvkových organizací na rok 
2023 a projednání střednědobého výhledu rozpočtu těchto organizací. Dále se bude 
projednávat výše nájemného z obecních lesů na rok 2023 a výše ceny vodného a stočného na 
rok 2023. Projednávána bude rovněž žádost o dotaci TJ Svatobor Hrádek a navržené 
rozpočtové změny. Předmětem jednání bude rovněž projednání aktualizace programu rozvoje 
obce Hrádek na období 2023 -2027, projednání přípravy změny číslo 4 Územního plánu obce 
a jmenování zástupce obce do RSŠ, RRA a Euroregionu. Projednávány budou navržené 
rozpočtové změny a prodeje a směna pozemků. 
S návrhem programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových 
stránkách obce. 
 
Z jednání Rady obce 
Včera 6. prosince 2022 proběhlo jednání Rady obce Hrádek. V úvodu Rada vyslechla zprávu 
starosty o činnosti obce a obecního úřadu.  Rada projednala zprávu o hospodaření 
příspěvkových organizací a návrh výše nájemného z obecních lesů na rok 2023. Dále bylo 
projednáno a schváleno přijetí finančního daru pro Základní školu a mateřskou školu Hrádek 
ve výši 10 000,- Kč a schválen byl rovněž převod finančních prostředků z rezervního fondu 
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice do fondu investic ve 
výši 20 0000,- na profinancování zabezpečovacího systému školy a školky. 
Bylo rovněž projednáno a schváleno uzavření mateřské školy v době zimních prázdnin od 
21.12 2022 do 30. 12. 2022 a udělení ředitelského volna ve dnech 21. a 22. 12. 2022 žákům 
základní školy. 
Dále se Rada zabývala výběrem zpracovatele Lesního hospodářského plánu na období 2024 -
2033, schválila dodatek ke smlouvě s firmou Maxent,s.r.o na zajištění správy počítačové sítě a 
dodatek ke smlouvě na servis lokálního výstražné systému. Rada rovněž schválila smlouvu o 
zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na pozemky v k.ú. Tedražice a 
schválila přijetí neinvestiční dotace ve výši 26 400,- Kč na odbornou přípravu jednotek 
SDHO. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 
 
Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují občanům, že prodej vánočních stromků proběhne příští čtvrtek 
15. prosince 2022 od 15.00 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 
 
 
Ztracený pes 
Ztratila se fena rasy jagteriér černo hnědá, slyšící na jméno DORY. Ztratila se v sobotu při 
naháňce na Odolence. V případě nálezu volejte na tel. číslo 728 073 850 – p. Josef Potužák. 



 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
7.12.2022 Vlasta Palicová    85 let 
7.12.2022 Mgr. Stanislav Vrba    65 let 
 
 
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


