Číslo 2/2021

25.6.2021

Z usnesení 20. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 29.4.2021

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

1. Zastupitelstvo schvaluje:
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-4020698/P001, CL-Zahrádky, Borek p. č. 665/4-kNN, SS100 pro ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Smlouvu o zřízení služebnosti cesty na p. p. č. 93 v k. ú. Zahrádky u Č. Lípy pro vlastníky domu čp. 93.
Pronájem nebytových prostor v přízemí objektu Zahrádky č.p. 6 a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy
o pronájmu od 6.5.2021 na dobu 5 let za účelem provozu restaurace, otevírací doba celoročně, alespoň
5 dní v týdnu, nájemce Miroslav Čech, Radeč 29, 470 02 Žandov, IČO 050 43 832, výše nájmu je 10 000,Kč/měsíc, vodné hrazeno paušálně ve výši 500,- Kč, energie nejsou předmětem nájmu, nájemce je hradí
dle skutečnosti.
Rozpočtové opatření č. 2/2021 se změnou na straně příjmů o 2 559 353,73 Kč a výdajů o 209 860,- Kč.
Nabídku ve výši 38 028,- Kč bez DPH na pořízení kamerových systémů na monitoring víceúčelového hřiště
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou RSC ALARM systém s.r.o., Sedláčkova 3040, 470
01 Česká Lípa, IČO 627 39 883.
Žádost o dotaci z prostředků Libereckého kraje 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, skupina A –
Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně na ošetření významných stromů. Celková částka činí
89 500,- Kč, z toho dotace 70%.
Řád veřejného pohřebiště obce Zahrádky.

2. Zastupitelstvo souhlasí:
1) Se stavbou „DČOV – Zahrádky – p. p. č. 578/1 k. ú. Zahrádky u České Lípy“ pro firmu Vodohospodářské
projekty s. r. o., Náměstí T. G. Masaryka 130, 470 01 Česká Lípa, IČO 227 93 186.
2) Se zřízením přípojky elektro na p. p. č. 740 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.

1)
2)
3)

4)
5)

3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
K získání 3 nabídek na výměnu stávajícího pletiva, vrat a zábradlí ke sklepu základní školy do 29. 5. 2021.
Zajistit nabídky 3 firem na realizaci terénních úprav u venkovní přírodovědné učebny.
Zadat výběrové řízení na zhotovení stavby Realizace stavby „Zahrádky - chodník podél III/2601 – II.
etapa“, stavba bude provedena na náklady obce, předpokládaná cena 2 666 000,- Kč s DPH dle přiloženého
rozpočtu zpracovaného Ing. Martinou Hřebřinovou a souhlasí s administraci výběrového řízení „Výzva
více zájemců“, které provede Mgr. Jakub Derynk za částku 27 000,- Kč a s komisí pro otevírání obálek
ve složení Ladislav Chvojka, MUDr. Petr Cedrych, Ing. Jan Kirschner (kritérium nejnižší nabídnutá cena).
Zajištěním doplnění nových lamp veřejného osvětlení v místech za školou směrem k autobazaru (u Machů),
od Poživilů směrem do Karby a mezi obecním úřadem a pekárnou (u p. Jagerské).
Zadat vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce objektu čp. 130, provede Ing. Jan
Kirschner (navazuje na stávající již vypracovaný návrh 2 bytů).

4. Různé:
1) Zastupitelstvo zrušuje Směrnici o vnitřním kontrolním systému z 30. 6. 2008.
2) Zastupitelstvo stanovuje Ing. Lukáše Kašpara jako určeného zastupitele pro pořízení Územního plánu obce
Zahrádky.
3) Pověřuje finanční výbor, aby zjistil nabídky k dlouhodobému uložení části finančních prostředků
na termínovaných vkladech s vyšším úrokem.
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Z usnesení 21. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 10.6.2021
1. Zastupitelstvo schvaluje:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2020 bez výhrad.
Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2020 bez výhrad.
Účetní závěrku Obce Zahrádky za rok 2020 bez oprav.
Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2020 bez oprav.
Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 2/2021 o nočním klidu.
Cenovou nabídku ve výši 183 459,- Kč včetně DPH na výměnu stávajícího pletiva, vrat a zábradlí ke sklepu
základní školy, zhotovitel: firma Pavel Zeman - PZ stavby, Palackého 202, 471 54 Cvikov,
IČO 725 86 290.
7) Nabídku do výše 70 000,- Kč vč. DPH na pořízení síťového oplocení a příslušenství na multifunkční hřiště,
včetně odměny za vykonanou práci, zhotovitel Kysilka M. – Sportservis, Polní 272, 463 03 Stráž nad Nisou,
IČO 467 38 312.
8) Rozpočtové opatření č. 3/2021 se změnou na straně příjmů o 147 933, 57 Kč a výdajů o 129 020,- Kč.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Zastupitelstvo souhlasí:
1) Se zapojením vodoměru v budově základní školy pro TJ Sokol Zahrádky.
2) Se zřízením studny na pozemku p. č. 740 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
3) S dodatečným povolením stavby (kůlny) na části pozemku p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
3. Zastupitelstvo odkládá:
1) Rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 290 o výměře 119 m2 a p. č. 291/2 o výměře 172 m2 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy do doby předložení znaleckého posudku určujícího tržní cenu těchto pozemků ze strany
žadatelů o koupi.
4. Zastupitelstvo rozhodlo:
1) Že nájemné za Motorest Na Kovárně a Hospůdku U Zámku bude, počínaje měsícem červnem 2021,
hrazeno v plné výši.
5. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Jednáním o smlouvě pro umístění Z-BOXu s firmou Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00
Praha 9, IČO 284 08 306.
Ze školy....
Konečně jsme se dočkali. Škola i školka je po dlouhých týdnech a měsících opět plná dětí. Distanční výuku
jsme zvládali všichni (děti, rodiče i učitelé) poměrně dobře. Ale není nad každodenní osobní kontakt. Nástup
do škol je podmíněn nošením roušek po celý den přítomnosti ve škole (v MŠ děti roušky nenosí) a také každý
týden absolvováním antigenních testů, které se provádí přímo ve škole. Odběry jsou prováděny v nové
venkovní přírodovědné učebně na zahradě školy. Obec nám tuto učebnu vystavěla po získání dotací
ve spolupráci s LAG Podralsko. Domeček stojí a v současné době se doplňuje vnitřní vybavení nábytkem
a pomůckami. Ještě dojde na úpravu okolního terénu a oplocení. Využívat ho budeme hojně. Už se těšíme.
Po celý tento školní rok jsme přišli o mnoho akcí, na které jsme se vždy těšili. Školou v přírodě počínaje,
přes různá divadla, výlety, jarmark, bruslení, plavání, besídky pro rodiče a mnoho dalších, až po spaní
ve škole. Přejeme si, aby příští školní rok začal a také probíhal jako obvykle, abychom se vrátili do běžného
školního života bez různých omezení – psáno 5.5.2021
----Velice zvláštní a netradiční školní rok pomalu končí. Školáci sbírají poslední známky před vysvědčením
a děti ze školky užívají krásného počasí na výletech a sportování na hřišti. V měsících dubnu a květnu proběhly
zápisy do obou škol. Do mateřské školy bylo zapsáno 10 dětí a do základní 6 budoucích prvňáčků. V červnu
se rozloučíme s páťáky, kteří odejdou do velkých škol v Dubé, České Lípě a jeden chlapec na Gymnázium
v České Lípě.
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V rámci loučení s páťáky a předškoláčky bychom rádi pozvali širokou veřejnost na školní zahradu
v pondělí 28. června 2021 v 10 hodin, kdy bude škole předána k užívání nová přírodovědná učebna (červený
domeček) s možností její prohlídky. Srdečně zveme!
Všem přejeme slunečné a pohodové prázdniny a dovolené. Snad bude nový školní rok klidnější – psáno
15.6.2021
J. Hoffmannová
Letní komplikace v dopravě
Letošní jarní a letní měsíce přinášejí v obci a jejím okolí nebývalé dopravní komplikace. Začalo se kopat
na mnoha místech přímo najednou - již delší dobu probíhá oprava silnice z České Lípy na Kozly a dále z Kozlů
na Stvolínky, další práce probíhají na silnici č. I/9 v Sosnové. Přímo v obci pak začala dlouho očekávaná
výstavba kruhového objezdu na silnicích č. I/9 a č. I/15. Zejména tato stavba přináší velké problémy - kolona
aut stojí často od bytovek až k Šabatům. Další komplikace přináší již dlouho trvající zúžení na mostě přes
Robečský potok na silnici od bývalého mlýna ke Skrejvalům. Zde došlo i k několika dopravním nehodám.
Proto bychom chtěli poprosit řidiče, aby obcí projížděli ohleduplně.
P. Cedrych

Zahrádecké slavnosti 2021
V současné době vrcholí přípravy na již 19. ročník Zahrádeckých slavností, který se uskuteční v sobotu
21.8.2021. I přes krajně nejistou situaci ohledně koronaviru pořadatelé připravovali program - cílem bylo včas
zajistit atraktivní účinkující, které by bylo možno po rozvolnění protiepidemických opatření do Zahrádek
nasmlouvat. Jako vždy bylo snahou zajistit zajímavý program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci
se tak mohou těšit např. na westernovou show – vystoupí mistr světa z roku 2003 v Las Vegas v žonglování
s westernovými revolvery a v práskání dvěma biči Ing. Jindřich Zobl, pro děti je připraveno Divadélko
pro děti Kamila Kouly s pořadem ,,O pejskovi a kočičce“, pro starší návštěvníky vystoupí populární duo
z TV Šlágr Piňakoláda. Pro příznivce tvrdého rocku se podařilo nasmlouvat kapelu Ozzy Osbourne revival.
Ozzy Osbourne byl sólový zpěvák legendární skupiny Black Sabbath, která je spolu s kapelami Led Zeppelin
a Deep Purple považována za zakladatele heavy metalu. Hlavním hostem, který nejspíše zaujme příznivce
současné populární hudby, je zpěvák Jakub Děkan – zde se podařilo zajistit jeho vystoupení s živou kapelou.
Celý program bude uvádět známá moderátorka z radia Kiss Bára Tlučhořová. Překvapení připravují i místní
dámy, závěr by měl patřit diskotéce pod širým nebem v zámecké zahradě – diskotéka je připravována
pro všechny věkové kategorie. V průběhu slavností bude i doprovodný program – jízdy vláčkem od zámku
Lipovou alejí k oboře Vřísek, nejméně jedno hudební vystoupení, přehlídka historických kočárků, pouťové
atrakce, ohňostroj, stánkový prodej a bohatá možnost občerstvení. Přejme si proto, aby vyšlo počasí a další
ročník Zahrádeckých slavností se vydařil.
Za pořadatele P. Cedrych
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Odemykání Pekla 2021
Druhé Odemykání Pekla proběhlo v sobotu 12. června. Letošní akce byla však již třetím ročníkem, protože
kvůli epidemii covid byla loňská akce v březnu těsně před samotným konáním zrušena a celá země zavřena
do lockdownu. Také v letošním roce jsme s termínem museli hýbat a posouvat a věřit v lepší časy, ale nedali
jsme se. Společná akce města Česká Lípa, Zahrádek a Sosnové se nakonec uskutečnila. I když v téměř letním
počasí a dávno po odkvětu koberců bledulí. Starostky a starosta všech spolupracujících obcí symbolicky
otevřeli turistickou sezónu a popřáli veřejnosti, aby byla stejná jako dříve v čase necovidovém.
Trasu jsme pro letošní rok připravili obousměrnou a start rozložili do čtyř hodin. Na trase bylo šest zastavení
se záludnými otázkami, které museli děti i dospělí zodpovědět pohádkovým bytostem. Za své snažení obdrželi
v cíli horalku a dárek v podobě propagačního předmětu města Česká Lípa. Na prostranství před zámkem
se pak mohli občerstvit palačinkou Farní charity Česká Lípa a přispět na svoz handicapovaných dětí do škol
sociálním automobilem. Celkem návštěvníci Odemykání Pekla snědli palačinek za téměř 9 500 Kč a tím
významně pomohli provozu automobilu. Dále bylo na místě českolipské pivo na stánku Českolipské pivotéky,
slané občerstvení z grilu od paní Veroniky Chodurové a dvě hodiny mohli poslouchat rock i pop, známé
i autorské písně litvínovsko-českolipské kapely ČP. 1398. Těšíme se, že za rok opět uspořádáme společné
Odemykání Pekla a věříme, že se vrátíme k jarnímu termínu.
Květa Menclová

Noc s hvězdami
Již tradiční noc s hvězdami se uskuteční v sobotu 7. srpna 2021 od 18.00 hod. v areálu zámku v Zahrádkách.
Na setkání vystoupí Magda Malá, Marcela Březinová, Marek Černoch, Jarek Šimek, Martin France.
Dětský den 2021
Na sobotu 5.6. si kulturní komise obce Zahrádky připravila tradiční oslavu dětského dne. Sešli se zde Čert
a Káča, vodník, víly, loupežník s drakem u dračí sluje, čarodějnice, pirát, podivní a zlobiví skřítci, žirafa,
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Racochejl a pohádkové babičky, aby připravili dětem úkoly, otázky a spoustu legrace. Po náročné přípravě
jednotlivých stanovišť se těsně před zahájením začalo ozývat hřmění hromů a spustil se obrovský liják.
Po necelé hodině dospěli organizátoři ke konečnému rozhodnutí akci zrušit, protože déšť neustával
a pohádkové postavičky, ačkoliv se schovávaly, kde se dalo, byly promočené a zmrzlé na kost, ani nitka
na nich nezůstala suchá.
Bohužel se tedy dětský den letos z těchto důvodů neuskutečnil, doufáme ale, že jsme si smůlu na pár let
vybrali a příští ročníky už špatné počasí nepoznamená.
L. Hermlová

Stavba kruhové křižovatky silnic I/9 a I/15
Dlouho očekávaná stavba kruhové křižovatky u Hotelu Pošta, která nyní začíná, má být dokončena ještě
v letošním roce. Stavbu zadalo ŘSD Liberec a ve výběrovém řízení zvítězila firma STRABAG. V rámci stavby
budou vyřešeny i sjezdy k oběma motorestům, autobusové zastávky, přechody pro chodce a místa
pro přecházení. Součástí budou i nové chodníky, veřejné osvětlení a terénní úpravy. Stavba by měla být
ukončena v listopadu 2021.
Protože stavbou dochází k velkému omezení silničního provozu, budou se tvořit kolony automobilů
čekajících na možnost projet křižovatkou. Po spuštění světelného ovládání křižovatky docházelo k velkým
problémům s vjezdem a výjezdem vozidel z místní komunikace od bytovek na silnici I/15. Kamióny často
stály tak nevhodně, že místní občané nemohli vjíždět ani vyjíždět. Po dohodě s ŘSD a firmou Strabag byly
na silnici I/15 nastříkány žluté kříže a tím se zamezilo stání vozidel na výjezdu. Komplikace a možné
nepříjemnosti lze ale očekávat po celou dobu výstavby.
L. Chvojka
Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
Letošní soutěž proběhne v sobotu 4. září 2021 v areálu zámku v Zahrádkách. Zahájení bude v 10 hodin.
Vystoupí trubači, poté se uskuteční slavnostní nástup zúčastněných družstev. K poslechu bude hrát myslivecká
dechová hudba ATLAS. Budou představena plemena loveckých psů i ukázky sokolnictví - lovu pomocí
dravců.
V porotě, která bude hodnotit uvařené guláše, zasednou mimo jiné herec Igor Bareš a herečka a zpěvačka
Barbora Mottlová. Programem bude provázet herečka Klára Jandová a šéfredaktor časopisu Myslivost
Ing. Jiří Kasina. Akci zaštítil předseda České myslivecké jednoty Ing. Janota.
Vaření bude jako vždy na otevřeném ohni, soutěžící musí vařit guláš z nejméně 5 kg zvěřiny, guláše budou
po ohodnocení rozprodány přítomným. Bližší informace o soutěži podá Okresní myslivecký spolek Č. Lípa.
Chodník od Sokolovny
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vypsání výběrového řízení na stavbu „Chodník III/2601 druhá etapa“. Jedná
se o nový chodník od Sokolovny až do zatáčky nad bývalým mlýnem. Chodník bude veden po levé straně
silnice (směrem na Č. Lípu). U výjezdu od obecního úřadu bude nově zřízen přechod pro chodce, který
se na chodník napojí. V rámci akce bude řešeno i nové osvětlení LED svítidly na stávající sloupy veř. osvětlení.
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Kamerový systém na víceúčelovém hřišti u ZŠ
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení kamerového systému na víceúčelovém hřišti, který by měl přispět k udržení
pořádku a zamezit poškozování vybavení hřiště a využívání hřiště cizími občany. Systém bude napojen
na centrální pult RSC ALARM systém v Č. Lípě.
Narodili se: Brat Matěj, 27.2.2021 Veronice Zelenkové a Milanu Bratovi
Kolomazník Jan, 12.2.2021 Lucii Jantačové a Janu Kolomazníkovi
Opustili nás: Hanžl Hubert, 5.3.2021 ve věku 62 let
Stehlík Karel, 12.3.2021 ve věku 75 let
Stehlík Jaroslav, 29.4.2021ve věku 57 let
Vývoz popelnic: červen – září 2021
Směsný odpad
středa
23.6.2021
středa
7.7.2021
středa
21.7.2021
středa
4.8.2021
středa
18.8.2021
středa
1.9.2021
středa
15.9.2021

Kontejner Šváby
středa
23.6.2021
středa
7.7.2021
středa
21.7.2021
středa
4.8.2021
středa
18.8.2021
středa
1.9.2021
středa
15.9.2021

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

22.6.2021
6.7.2021
20.7.2021
3.8.2021
17.8.2021
31.8.2021
14.9.2021
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