Zápis
z 9. zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 26.9.2019 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu
v Zahrádkách č.p. 108
Přítomni : MUDr. Petr Cedrych, Lubomír Dlabač, JUDr. Petr Doležal, Ladislava Hemrlová,
Mgr. Jaroslava Hoffmannová, Ladislav Chvojka, Anton Waxmandski, Ladislava Zejmonová,
Ing. Vladimír Žižka (9)
Omluven: Jakub Drábek, Ing. Lukáš Kašpar (2)
Starosta pozdravil přítomné a v 18:00 zahájil 9. zasedání OZ. Dále prohlásil, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina všech zastupitelů.
Zastupitelstvo určilo zapisovatele paní Ivanu Cedrychovou a ověřovatele zápisu Mgr.
Jaroslavu Hoffmannovou a Ladislavu Zejmonovou.
Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli a nebyly proti
němu podány námitky.
Starosta navrhuje doplnit program o bod :
Rozpočtové opatření č. 6/2019, a doplnění programu odůvodnil.
Program :
1) Schválení programu zasedání
2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
3) Výběr vítězné firmy a uzavření smlouvy o dílo „Obnova místních komunikací obec
Zahrádky p.č.480/2 a 816/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy“ s vítěznou firmou
4) Žádost o projednání umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č.303/2
v k.ú.Zahrádky u České Lípy z důvodu jejího umístění na hranici zastavitelného
území obce
5) Výběr firmy a uzavření smlouvy na pokácení přestárlých topolů u místní
komunikace mezi Dolským potokem a vodárnou v Borku
6) Rozpočtové opatření č. 6/2019
7) Různé
Návrh usnesení 1/9:
Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
Návrh byl přijat
9 pro
0 zdržel se
0 proti
2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta dne 18.9.2019 požádal Policii ČR dopravní inspektorát o stanovisko
k umístění dopravního značení 40 km/hod od sušičky ke hřbitovu na úrovni končícího
pozemku čp. 187 v obou směrech, čekáme na vyjádření.
3) Výběr vítězné firmy a uzavření Smlouvy o dílo „Obnova místních komunikací obec
Zahrádky p.č.480/2 a 816/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy“ s vítěznou firmou

- do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy:
Pozemní komunikace Bohemia a.s., IČ : 279 00 096, Milady Horákové 2754, 272 01
Kladno (cena 3.009.985,11 Kč včetně DPH)
Silnice Topolany a.s., IČ : 057 58 734, Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (cena
2.560.277,48 Kč včetně DPH)
EUROVIA CS, a.s., IČ : 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Nové Město, (cena
2.239.831,- Kč včetně DPH).
Nejnižší nabídka : firma EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Nové
Město, (cena 2.239.831,- Kč včetně DPH).
Návrh usnesení 3/9:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Obnova místních komunikací obec
Zahrádky“ s firmou EUROVIA CS, a.s., IČ : 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha
1 Nové Město, cena díla 2.239.831,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu smlouvu
podepsat. V případě nepodepsání s firmou EUROVIA CS a.s. bude podepsána smlouva s
firmou s druhou nejnižší cenovou nabídkou Silnice Topolany, IČ : 057 58 734,
Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň (cena 2.560.277,48 Kč včetně DPH).
Návrh byl přijat
9 pro
0 zdržel se
0 proti
4) Žádost o projednání umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č.303/2
v k.ú. Zahrádky u České Lípy z důvodu jejího umístění na hranici zastavitelného
území obce
Žadatel X žádá o souhlas stavby rodinného domu na p.č.303/2 v k.ú. Zahrádky u České
Lípy z důvodu jeho umístění na hranici zastavitelného území obce. 4 rodinné domy v
této lokalitě byly již schváleny. Tím, že došlo ke změně majitelů a rozdělení
pozemku, je třeba souhlas se stavbou nového rodinného domu opět obnovit.
Návrh usnesení 4/9:
Zastupitelstvo schvaluje umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č.303/2
v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
Návrh byl přijat
9 pro
0 zdržel se
0 proti
5) Výběr firmy a uzavření Smlouvy na pokácení přestárlých topolů u místní
komunikace mezi Dolským potokem a vodárnou v Borku
- byly osloveny 3 firmy :
OC-Company,IČ : 048 55 752, Karlovarská 814, 161 00 Praha 6 – Řepy (cena 389.572,81
Kč včetně DPH)
GKR STAVBY s.r.o., IČ : 631 44 719, Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
(cena 410.035,12 včetně DPH)
Jan Banom, IČ: 048 81 711, Chomutovská 1219, 432 01 Kadaň (cena 374.792,66 včetně
DPH).
Nejnižší nabídka firma Jan Banom, IČ : 048 81 711, Chomutovská 1219, 432 01 Kadaň
(cena 374.792,66 Kč včetně DPH).
Návrh usnesení 5/9:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy na pokácení přestárlých topolů u
místní komunikace mezi Dolským potokem a vodárnou v Borku včetně náhradní výsadby
s firmou Jan Banom, IČ : 048 81 711, Chomutovská 1219, 432 01 Kadaň, cena díla
374.792,66 včetně DPH a pověřuje starostu smlouvu podepsat.
Návrh byl přijat
9 pro
0 zdržel se

0 proti
Starosta je pověřen oslovit Ing. Jiřího Bartoše (majitele firmy Jiná zahrada), aby
doporučil vhodný druh náhradní výsadby.
6) Rozpočtové opatření č. 6/2019
Výdaje:
§ 3745 pol. 5169 – navýšení výdajů na kácení stromů u MK Borek + 300.000,- Kč
Návrh usnesení 6/9:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 se změnou na straně výdajů
o 300.000,- Kč.
Návrh byl přijat
9 pro
0 zdržel se
0 proti
7) Různé
Starosta informoval o způsobu, jakým bude probíhat svoz velkoobjemového odpadu.
Časový harmonogram svozu je zveřejněn v Zahrádeckých listech a každý má možnost se
s organizací svozu seznámit. Z důvodu zneužívání svozu k odkládání nepovoleného
odpadu a využívání svozu velkoobjemového odpadu občany jiných obcí a podnikateli,
vyzývá starosta zastupitele k součinnosti při svozu (je třeba, aby byla u každého
svozového místa přítomna jedna osoba, která bude na průběh svozu dohlížet).
A. Waxmandski děkuje pí. ředitelce a zaměstnancům Základní školy v Zahrádkách,
kteří se podíleli na závodu „Běh lipovou alejí“ za výbornou organizaci.
MUDr. P. Cedrych tlumočí vzkaz občana bydlícího v lokalitě U školy, který poukazuje
na zbytečnost dopravního značení 40 km/hod od sušičky ke hřbitovu na úrovni
končícího pozemku čp. 187 v obou směrech a doporučuje umístění jiného dopravního
značení.
Starosta poděkoval přítomným a v 18.30 hod. ukončil 9. zasedání OZ.
Zapsala : Ivana Cedrychová
Ověřovatelé : Mgr. Jaroslava Hoffmannová, Ladislava Zejmonová

