
Volební období 2018 - 2022

Realizované akce



Rok 2019



Hrádek – posílení vodních zdrojů 
a nový vodojem
Celkové náklady :   zatím 5,9 mil Kč bez DPH

Dotace od MZ :      3,143 mil Kč          































































Tedražice – Lokalita BT2 –
dokončení komunikací a 
inženýrských sítí















































































Zbynice – zajištění vody do 
hasičské zbrojnice



















Zbynice – oprava zdi u kostela











Čejkovy  - obnova vodní nádrže 
na Žebráčku

































Hrádek – úprava garáží v hasičské 
zbrojnici

Celkové náklady :   363 tis. Kč

























Hrádek – rekonstrukce sociálních 
zařízení v 1. patře mateřské školy

Celkové náklady :   492 tis. Kč vč. DPH

































Hrádek – sanace krovů a 
zateplení stropů na bytovkách 

Celkové náklady :   126 tis. Kč bez DPH











Vybudování dětského hřiště ve 
Zbynicích 

Celkové náklady :   126 tis. Kč bez DPH

























Vybudování dětského hřiště v 
Čejkovech 











Výměna herních prvků na 
dětském hřišti  v Hrádku











Osazení herních prvků pro děti u 
bytovek v Hrádku













Osazení zábradlí na mostu u 
Mlýna v Hrádku















Oprava požární nádrže v 
Odolenově

Celkové náklady :   225 tis. Kč vč. DPH  (VAK – Servis  Klatovy)

Další práce zajistili členové SDH Odolenov

























Zpracování mezideponie  
výkopové zeminy v Hrádku















Oprava střechy návesní kaple a 
hasičské zbrojnice v Čejkovech











Instalace automatického hlídání 
hladiny a dálkového přístupu na 
vodovodu v Čermné









Osazení dvou infopointů v Hrádku 
a Tedražicích (projekt s MAS 
Pošumaví)





















Osazení dvou odpočívadel a 
mapových stojanů na vycházkové 
trase z Tedražic do Čejkov























Oprava místní komunikace v 
Tedražicích ke strážnímu domku











Oprava místní komunikace v 
Čermné



























Oprava budovy hasičské zbrojnice 
v Čermné



















Pořízení automobilové cisterny 
CAS 25 pro JSDHO Hrádek























Pořízení traktoru New Holland 
pro technické služby obce

Celkové náklady včetně příslušenství :   1 665 tis. Kč









Pořízení automobilu Mitsubishi 
FUSO pro technické služby obce

Celkové náklady :   555 tis. Kč







Pořízení nové samochodné 
sekačky  SEKO pro technické 
služby obce

Celkové náklady :  236 tis. Kč  









Kácení stromů











Rok 2020



Pandemie Covid 19









Přístavby tělocvičny v Základní 
škole v Hrádku

































































Čejkovy  - obnova vodní nádrže 
na Žebráčku - dokončení

Celkové náklady :   2 381 tis. Kč

























Nový elektrický přívod pro 
lokalitu RD v Hrádku







Dokončení obnovy požární 
nádrže v Odolenově











Stavební úpravy v v budově školy 
v Hrádku - přízemí

Celkové náklady :   569 tis. Kč























Rekonstrukce sociálních zařízení v 
budově mateřské školy

Celkové náklady :   491 tis. Kč

















Sanace krovů a zateplení stropů v 
budově mateřské školy

Celkové náklady :   520 tis. Kč 











Výměna rozvodů a armatur ve 
vodojemu v Čermné











Úprava prostranství „V ohybu“ 
nad Hrádkem



















Rekonstrukce místní komunikace 
„k vodojemu“ v Hrádku

Celkové náklady: 318 tis. Kč 





















Nové autobusové čekárny v 
Hrádku a Tedražicích

(realizováno s pomocí dotace přes mikroregion Střední 
Pošumaví)











Pořízení mulčovacího ramene
KUHN POLY – LONGER na sečení 
příkopů a veřejných prostranství

Celkové náklady :   829 tis. Kč







Rok 2021



Přístavby tělocvičny v Základní 
škole v Hrádku - dokončení

Celkové náklady :  23 992 tis. Kč  (včetně rekonstrukce kotelny, oplocení části areálu a venkovních úprav)



































































Rekonstrukce cisternové 
automobilové stříkačky pro 
JSDHO Hrádek

Celkové náklady :  1 488 tis. Kč 

































Rekonstrukce lesní cesty ve 
Vidhošti v Čermné

Celkové náklady :  3 301 tis. Kč

Dotace: 90 % 























Opravy místních komunikací























Rekonstrukce dětského hřiště v 
Hrádku















Oprava dětského hřiště v 
Tedražicích









Úpprava zeleně při MK ze Zbynic 
na Čermnou ( na Bobčičkách)













Zakoupení automobilu Mitsubishi 
L 200 pro technické služby

Celkové náklady :  423 tis. Kč 









Rok 2022



Rekonstrukce chodníků v areálu 
mateřské školy

Celkové náklady :   895 tis. Kč

Dotace PK: 350 tis. Kč





















































Rekonstrukce vodojemu v 
Tedražicích

Celkové náklady :  848 tis. Kč 























































Prořezání zeleně při MK do 
Vidhoště v Čermné









Obnova cesty ke Kalnému potoku 
(bývalá cesta do Lešišov) v 
Hrádku





































Prořezání zeleně při komunikaci z 
Hrádku do Tedražic (kolem 
Cihelny)







Vybudování dětského hřiště vedle 
cyklostezky v Hrádku



















Doplnění dětského hřiště u 
bytovek v Hrádku







Rekonstrukce komunikace z 
Čermné do Vidhoště 

Celkové náklady :   1 368 tis. Kč

Dotace: 905 tis. Kč





















































Oprava nátoku do rybníčku 
Farčák ve Zbynicích 











Opravy komunikací 









Umístění nových odpočívadel 
(Hrádek – Průhon, Odolenov, Zbynice – Bobčičky, při 
cestě z Hrádku do Tedražic – za Hrádkem a u Cihelny, 
Hrádek – při cestě ke Kalnému potoku)





























Pořízení sběracího mulčovače 
Peruzzo

Celkové náklady :   337 590,- Kč









Pořízení nosiče kontejnerů za 
traktor WTC PORTÝR 8.6.

Celkové náklady :   597 740,- Kč













Větrná smršť 20.6.2022



























PŘIPRAVUJEME



Dokončení rekonstrukce budovy základní školy v 
Hrádku včetně venkovního víceúčelového hřiště

Dokončení chodníků při silnici II/187 v Hrádku

Tedražice – výstavba chodníku při hlavní silnici

Hrádek – rekonstrukce Selské ulice

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO 
Čejkovy (dotace 750 tis. Kč zajištěna)



Vybudování lokality BH5 v Hrádku pro výstavbu 
rodinných domků (komunikace + inženýrské sítě)

Výstavba cyklostezky Tedražice – Sušice

Obnova Mlýnského rybníka a Bludu

Rekonstrukce hřbitovní zdi ve Zbynicích

Rekonstrukce hřbitovní zdi na Zdouni


