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Vážení spoluobčané,
 ke konci loňského roku jsme 
obdrželi  Rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 
o poskytnutí podpory ve výši 
3 000 000,- Kč na vodovodní 
přivaděč z Holýšova. O další 
spoluf inancování požádáme 
i Plzeňský kraj.  Ohledně stavby 
př ivaděče probíhá společné 
územní a stavební řízení, dotčené 
orgány už vydaly na stavbu kladná 
stanoviska. V únoru proběhne 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby.
 I letos bychom rádi pokračovali 
v opravách na kostele sv. Jiří. 
V případě obdržení dotace bude 
opravena fasáda na lodi kostela. 
V těchto dnech vyřizujeme další 
žádost o dotaci na renovaci 
vstupních dveří a dveří jižní věže. 
 Již poněkolikáté jsme podali 
podnět na odklizení skládky a suti 

ze zbouraných budov v bývalém 
zemědělském areálu za mostem. 
J e  s  p o d i v e m ,  ž e  S t á t n í 
pozemkový úřad se o pozemky 
řádně  nes ta rá .  Us i l u jeme 
o převod pozemků do vlastnictví 
obce. Pokud by takové pozemky 
byly ve vlastnictví obce, byla by 
záruka, že nebudou v takovém 
stavu jako dosud. 
 Ke konci roku byly v obci 
instalovány 2 kamery. Jedna 
kamera monitoruje objekt a dvůr 
hasičské zbrojnice a garáží OÚ a 
druhá prostor okolo kontejnerů 
na tříděný odpad a náves pod 
nádražím. Obě kamery byly 
pořízeny z důvodu ochrany 
majetku. 
 Obec Hradec společně s SDH 
Hradec plánuje na 19. června 
s l a v n o s t n í  k ř e s t  n o v é h o 
h a s i č s k é h o  d o p r a v n í h o 
automobilu. Součástí bude 
zajímavý kulturní program.   

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

ź   5. 2. Jaroš Jiří

ź   6. 2. Heřmanová Danuše

ź   8. 2. Danešová Anna

ź   8. 2. Jarošová Emilie

ź 13. 2. Kovář Vladimír

ź 14. 2. Plass Karel

ź 14. 2. Tomíček Václav

ź 16. 2. Langmaierová Edeltraud

ź 21. 2. Cygánek Jiří

ź 25. 2. Mašková Anna

Blahopřejeme

ź Poplatek za psa: 100,-/ pes, uhraďte do 31. 3. 2021 na účet č. 6825361/0100, VS = č.p., možno platit 
i na pokladně OÚ.

ź Nájmy za pronájem obecních pozemků: dle smlouvy, uhraďte do 30. 9. 2021 na účet 
č. 6825361/0100, VS = číslo pozemku, možno platit i na pokladně OÚ.

ź Poplatky za odpady /týká se OSVČ, které mají s obcí uzavřenou smlouvu/: částka dle smlouvy, 
uhraďte do 30. 9. 2021 na účet č. 6825361/0100, VS = IČ, možno platit i na pokladně OÚ.

ź Stočné na rok 2021: platby pouze na účet č. 115-1013790237/0100, VS = č.p. Stočné lze hradit 
pololetně nebo ročně. Úhrada za první pololetí je splatná do 15. 3.  2021,za druhé do 15. 8.  2021.

Platby pro rok 2021

ź na obecním úřadě si můžete 
zakoup i t  kn ihu  od J i ř í ho 
Čechury  pod názvem: Historie 
Norimberské a Řezenské cesty 
na území západních Čech?

 Cena knihy je 300,- Kč.

Víte, že...
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Výpočet stočného pro rok 2021

 Při výpočtu stočného pro rok 2021 bylo postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, podle přílohy č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném 
znění, a v souladu s Cenovým věstníkem 14/2018 o uplatňování věcně usměrňované ceny. 
 Do věcně usměrňované ceny pro stočné jsou promítnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady 
související výlučně s provozováním ČOV a kanalizace Hradec. Do těchto nákladů jsou zahrnuty: 
spotřeba materiálu (chemikálie, spotřební materiál apod.), spotřeba elektrické energie, mzdy a ostatní 
osobní náklady, opravy a servis technologie a infrastrukturního majetku, laboratorní služby, zneškodnění 
odpadu, pojištění a podobně. Dalším nákladem výlučně souvisejícím jsou odpisy majetku (budovy ČOV, 
technologie, kanalizace).
 V předchozích letech byla cena stočného výrazně dotována z prostředků obce. Byli jsme 
upozorněni, že to není v souladu s podmínkami dotací. Pro rok 2021 byla spočítána nejnižší možná cena 
tak, aby byla s těmito podmínkami v souladu. V ekonomicky oprávněných nákladech jsou zahrnuty také 
výdaje na čištění a opravy technologie ve výši cca 52tis. Kč. Do odpadu se ale stále splachují vlhčené 
ubrousky, pleny, hadry a podobné věci, které tam nepatří, ucpávají čerpadla a tím se výrazně prodražuje 
provoz čističky. Cena za 1 m3  je tak zbytečně o 4 – 5 Kč vyšší.
 Rozhodnutím zastupitelstva obce Hradec ze dne 16.12.2020 byla schválena cena pro stočné na 
celý rok 2021 ve výši 48,36 Kč/m3 včetně DPH.
 Množství vypouštěné odpadní vody činí v souladu s Vyhláškou 120/2011Sb. 35m3/osobu a rok. 
Celkové množství vypouštěné odpadní vody z jedné domácnosti je určováno podle počtu osob žijících ve 
společné domácnosti.
 Finanční rezerva na obnovu kanalizace a ČOV nad rámec prostředků generovaných 
ze stočného v souladu s podmínkami dotace ze Státního fondu životního prostředí bude tvořena 
z rozpočtu obce.

 Stočné je možné hradit pouze na účet 
115-1013790237/0100 (účet výhradně na stočné a provoz ČOV), VS = č.p.

 Stočné lze hradit pololetně nebo ročně. Úhrada za první pololetí je splatná do 15. 3. 2021, 
za druhé pololetí do 15. 8. 2021.

Počet osob domácnosti Roční poplatek v Kč Pololetní poplatek v Kč

1 1 693,00 846,50   

2 3 386,00 1 693,00   

3 5 079,00 2 539,50   

4 6 772,00 3 386,00   

5 8 465,00 4 232,50   

6 10 158,00 5 079,00   

7 11 851,00 5 925,50   

STOČNÉ PRO ROK 2021

Poděkování zaměstnancům prodejny COOP v Hradci
 Rok 2020 byl rokem zvláštním, přesto se snažili situaci zvládnout a zabezpečit sortiment zboží tak, 
aby všichni, kteří chodili nakupovat, byli spokojeni. Hlavně děkují seniorům, kteří velikou část svého 
důchodu "nechali" v prodejně. A proto na tradičním posezení seniorů ve Mlýně, každý dostal malý dárek, 
keramickou vánoční ozdobu, kterou darovala paní Drudíková společně s kolektivem prodejny.
 Senioři děkují a přejí paní Drudíkové a zaměstnancům prodejny šťastný nový rok 2021.
                                                                                                                                     Hradečtí senioři
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