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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 
 

Informace občanům: 
Z jednání Zastupitelstva 
Včera 13. prosince 2022 se uskutečnilo jednání zastupitelstva obce.  Zastupitelé vyslechli 
zprávu starosty o činnosti obce a úřadu od minulého zasedání zastupitelstva. 
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemné z obecních lesů na rok 2023 ve výši 
1 000,- Kč bez DPH na hektar. Projednána byla rovněž kalkulace ceny vodného a stočného a 
byla schválena nová cena na rok 2023. Od 1.1.2023 činí vodné 21,50 Kč bez DPH za 1 m3 
dodané vody a stočné 46,80 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 2023. Zastupitelé schválili příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice ve výši 2 070 000,- Kč a 
schválili návrhy rozpočtů příspěvkových organizací a střednědobé výhledy jejich rozpočtů na 
roky 2024-2026. Následně byl schválen plán investic a oprav, které plánuje obec realizovat 
v roce 2023 a rozpočet obce na rok 2023. Projednán a schválen byl rovněž střednědobý 
výhled rozpočtu obce na roky 2024- 2027.  
Zastupitelé rovněž projednali a schválili žádost TJ Svatobor Hrádek o poskytnutí dotace ve 
výši 45 tisíc Kč na financování dopravy mládežnických družstev na utkání a na úhradu 
provozních nákladů zázemí hráčů. 
Projednána a schválena byla aktualizace programu rozvoje obce Hrádek na roky 2023 -2027 a 
příprava změny č. 4 Územního plánu obce.  Zastupitelstvo jmenovalo Ing. Josefa Kutila 
zástupcem za obec do organizací, ve kterých je Obec Hrádek členem a to:  Euroregion  
Šumava – jihozápadní Čechy, z. s. p. o, Regionální sdružení Šumava, z. s p. o a Regionální 
rozvojová agentura, o. p. s. 
V rámci bodu programu prodej výkup a směny pozemků byl předběžně  schválen záměr 
prodeje části pozemku v k.ú. Čejkovy a směna lesních pozemků v k.ú. Čejkovy, neschválen 
byl  záměr prodeje pozemku v k.ú. Tedražice 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. 
 
Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že v pátek 16. prosince 2022 bude pobočka pošty v Hrádku 
z provozních důvodů uzavřena. 
 
Prodej vánočních stromků 
Obecní lesy Hrádek oznamují občanům, že prodej vánočních stromků proběhne ve čtvrtek 15. 
prosince 2022 od 15.00 hodin u Obecního úřadu v Hrádku. 
 
 



Kulturní akce 
Pozvánka na ukázku tvoření vánočních dekorací 
V pátek 16. prosince 2022 od 17.00 hodin se v Tedražicích v hasičské zbrojnici uskuteční 
ukázka tvoření vánočních dekorací paní Hany Kindelmannové Šebestové. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
 16.12.2022  Magdalena Hrádková   75 let 
 
                       
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


