USNESENÍ
z 20. zasedání Obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 29. 4. 2021 od 18:00 hodin na sále Sokolovny čp. 6
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Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
Zastupitelstvo souhlasí 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.
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením přípojky elektro na p. p. č. 740 v k. ú.
Zahrádky u České Lípy.
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.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti cesty na p. p. č. 93
v k. ú. Zahrádky u České Lípy pro vlastníky domu čp. 93.
Zastupitelstvo schvaluje 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.
Zastupitelstvo zrušuje Směrnici o vnitřním kontrolním systému z 30. 6. 2008.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 se změnou na straně
příjmů o 2 559 353,73 Kč a výdajů o 209 860,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje 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.
Zastupitelstvo schvaluje 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%.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k získání 3 nabídek na výměnu stávajícího
pletiva, vrat a zábradlí ke sklepu základní školy do 29. 5. 2021.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajistit nabídky 3 firem na realizaci
terénních úprav u venkovní přírodovědné učebny.
Zastupitelstvo stanovuje Ing. Lukáše Kašpara jako určeného zastupitele pro
pořízení Územního plánu obce Zahrádky.
Zastupitelstvo pověřuje starostu 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).
Zastupitelstvo schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Zahrádky.
Zastupitelstvo pověřuje starostu 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).
Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor, aby zjistil nabídky k dlouhodobému
uložení části finančních prostředků na termínovaných vkladech s vyšším úrokem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zadat vypracování projektové dokumentace
celkové rekonstrukce objektu čp. 130, provede Ing. Jan Kirschner (navazuje na
stávající již vypracovaný návrh 2 bytů).

II. Nepřijatá usnesení:
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Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku ve výši 183 459,- vč. DPH a výměnu
stávajícího pletiva, vrat a zábradlí ke sklepu základní školy, firma Pavel
Zeman - PZ stavby, Palackého 202, 471 54 Cvikov, IČO 725 86 290.
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Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku ve výši 135 272,- Kč včetně DPH na
výměnu stávajícího pletiva, vrat a zábradlí ke sklepu základní školy, firma
Ploty-Skočík s. r. o., Podzámčí 40, 471 23 Zákupy, IČO 287 45 531.
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JUDr. Petr Doležal,
místostarosta

. . . . . . . . . . . .
Ladislav Chvojka,
starosta

