Číslo 1/2020

9.3.2020

Z usnesení 11. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 12.12.2019 v budově ZŠ a MŠ
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu se sazbou poplatku
za každý započatý den pobytu/1 osoba 10,- Kč.
2) Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3) Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veř. prostranství.
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zahrádky.
5) Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného.
6) Smlouvu o nájmu hrobového místa s tím, že bude ze smlouvy vyřazen čl.3.2 – povinnost nájemce
zaplatit smluvní pokutu ve výši pětiletého nájemného do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě.
7) Rozpočtové opatření č. 8/2019 se změnou na str. příjmů + 420 078,- Kč a na str. výdajů + 420 078,- Kč.
8) Rozpočet obce Zahrádky na r. 2020 jako schodkový s příjmy 11 809 160,- Kč a výdaji 16 305 051,- Kč.
Financování schodku bude hrazeno z přebytků minulých let.
9) Střednědobý výhled rozpočtu obce Zahrádky na období 2021 – 2023.
10) Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 10141795 na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu
s firmou Marius Pedersen, a.s.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) K provedení rozpočtového opatření k 31.12.2019.
2) K jednání s Ing. Bartošem o změně výsadby dle původní dohody.
3) K jednání s obhospodařovatelem polí přilehlých k alejím směrem k Borku a od křížku k bytovkám
p. Kurtincem, aby byly vymezeny hranice obdělávaných pozemků.
4) Zjištěním kubatury pokáceného dřeva vytěžených stromů u firmy Jan Banom, IČ : 048 81 711,
Chomutovská 1219, 432 01 Kadaň, s následným uplatněním reklamace fakturované částky.
Z usnesení 12. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 20.2.2020
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
2) Žádost o souhlas s umístěním zahradního domku na p. p. č. 229 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
3) Pacht pozemků p. č. 126 - část o výměře 330 m2 a p. č. 127 o výměře 221 m2, v k. ú. Zahrádky u České
Lípy, p. č. 320 o výměře 1 796 m2 v k. ú. Kvítkov u České Lípy za cenu 469,- Kč/rok na dobu 5 let.
4) Pacht pozemků p. č. 328/1 – část o výměře 238 m2, p. č. 327 o výměře 74 m2, p. č. 326/1 o výměře
489 m2,vše v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 160,- Kč/rok na dobu 5 let.
5) Pacht pozemku p. č. 668/11 v k. ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 426 m2 za cenu 85,- Kč/rok na
dobu 5 let.
6) Pacht pozemků p. č. 469/1 - část o výměře 550 m2, p. č. 460/4 o výměře 361 m2, p. č. 466/2 o výměře
44 m2, p. č. 466/3 o výměře 48 m2 vše v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 200,-Kč/rok na dobu 5 let.
7) Pacht pozemku p. č. 649/6 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy - část o výměře 500 m2 za cenu
100,- Kč/rok na dobu 5 let.
8) Pacht pozemků p. č. 458/2 o výměře 2 030 m2, p. č. 458/3 o výměře 5 939 m2, p. č. 473 o výměře
9 005 m2,vše v k. ú. Zahrádky u České Lípy, za cenu 3 395,- Kč/rok na dobu 5 let.
9) Pacht pozemků p. č. 77/3 o výměře 3 072 m2, p. č. 77/7 o výměře 2 870 m2, p. č. 82/1
o výměře 3 871 m2,vše v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 1 963,- Kč/rok na dobu 5 let.
10) Zhotovení 3 ks tabulí – Naučná stezka v parku před zámkem a za čp. 4. Celková částka za informační
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tabule činí 189 399,- Kč, částkou 150 000,- Kč přispěje TV Prima, obec uhradí 39 399,- Kč.
11) Poskytnutí finanční částky ve výši 18 083,- Kč Základní škole a Mateřské škole Zahrádky na
odstranění havárie splaškové kanalizace ve sklepních prostorách firmou Voda – Topení, Michal
Libenský, 12) Žízníkov 10, Česká Lípa, IČO 678 68 096.
12) 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 v obci Zahrádky.
Celková částka činí 58 600,- Kč, z toho dotace 70%.
13) Rozpočtové opatření č. 1/2020 se změnou na straně výdajů 137 500,- Kč.
14) Dotaci na zaplacení skupiny The Atavists na festival ZahrádkyFest ve výši 20 000,- Kč s tím, že
veškeré ostatní finanční náklady ponese pořadatel akce, obec zapůjčí pouze lavice a stoly. V případě
neuskutečnění festivalu nebude tato dotace čerpána.
15) Uzavření dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě o nájmu bytu v I. patře domu čp. 130 (starý ob. úřad)
ze dne 31. 12. 1998, kterým se zvyšuje nájemné na částku 3 306,- Kč měsíčně + náklady spojené
s užíváním bytu.
16) Zařazení území obce do území působnosti LAG Podralsko z. s. na programové období 2021-2027.
17) Zrušení zadávacího řízení „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Zahrádky“ na základě chybějící části
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v projektové dokumentaci.
18) Po doplnění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v projektové dokumentaci vypsání nového
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Zahrádky“.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Aby firma Jan Banom, Chomutovská 1219, 432 01 Kadaň, IČ : 057 58 734 dodala certifikaci
opravňující k těžbě pomocí výškové techniky a dále prověřit, zda firma provedla kácení topolů pomocí
výškové techniky.
2) Uzavřít smlouvu se spolkem Rozvoj Českolipska z.s., náměstí Republiky 46, 472 01 Doksy,
IČO 048 81 095 na zpracování Žádosti o dotaci z IROP, Kartu souladu a Studii proveditelnosti
na akci „Zahrádky – přechod I/15“ za úplatu 35 000,- Kč.
3) Uzavřít smlouvu s Ing. Petrem Frančíkem, Tyršova 510/9, 460 05 Liberec, IČO 762 09 121 na
zhotovení projektové dokumentace na odvodnění komunikace p. č. 274 v k. ú. Zahrádky
u České Lípy a silnice III/2601 v Zahrádkách (místní komunikace proti bývalému mlýnu).
4) K zahájení jednání ohledně opravy chodníku od sušičky ke škole.
3. Zastupitelstvo ukládá starostovi:
1) Uplatnit reklamaci nekvalitně provedené zakázky „Výměna oken na Sokolovně“ firmou p. Moudrého,
Truhlářství M+M, Sluneční 11, 472 01 Doksy, IČ : 631 70 272.
4. Zastupitelstvo:
1) Odkládá projednání dosázení lip od Borku k Dolskému potoku a přesouvá jeho projednání na
následující zasedání obecního zastupitelstva.
2) Pověřuje finanční výbor k provedení prohlídky dámských WC a chodby v čp. 117 Motorest na Kovárně
a doporučení, jaké práce provést.

Ze školy
Pololetní vysvědčení je za námi a do konce školního roku nám zbývá již jenom pár měsíců. Během této doby
si užijeme jarní a velikonoční prázdniny, připravíme vystoupení pro maminky, rodiče pozveme 21. dubna na
odpolední akci pořádanou ke Dni Země, hodně natrénujeme na florbalová a fotbalová utkání (popasujeme své
síly s ostatními málotřídkami z okresu), týden si užijeme rodilou mluvčí z USA, pojedeme na výlety, školu v
přírodě... Musíme toho stihnout ještě mnoho. Důležitou událostí jsou pro nás i zápisy nových kamarádů do 1.
ročníku ZŠ a do mateřské školy.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se uskuteční v úterý 14. dubna 2020 od 13:30 hodin v budově školy.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v pátek 15. května 2020 od 10 do 11:30 hodin v budově školy.
Podrobné informace budou zveřejněny v prostorách školy a na našich webových stránkách.
Ještě jedno velice důležité UPOZORNĚNÍ. Ve škole byl ukončen sběr starého papíru. Prosíme
spoluobčany, aby starý papír již do školy NEODKLÁDALI. Děkujeme za pochopení.
J. Hoffmannová
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Svoz objemného a nebezpečného odpadu
Protože se změna systému svozu objemného a nebezpečného odpadu velice osvědčila, budeme tímto
způsobem pokračovat i v budoucnosti. Oproti tradičnímu svozu minulých let jsme na podzimním svozu ušetřili
přibližně 70 000,- Kč, protože cizí občané nemohli již svůj odpad k nám ukládat.
Letošní jarní svoz bude tedy jen jeden den, a to v sobotu 25. dubna.
Svozové auto bude přistavováno dle níže uvedeného harmonogramu na již tradiční svozová místa. Občané
tedy nebudou odkládat odpad na zem, ale přímo ho s pracovníkem obce dají do kontejneru. Pracovník obce
bude dohlížet, aby do kontejneru nebyly dávány nepatřičné materiály (např. stavební suť, plasty,
polystyren apod.). Občané by si tedy měli dobře přečíst, co do kontejneru patří, aby si část svého odpadu
nemuseli odvézt zpět. Svoz odpadu je určen pouze pro občany a chataře Zahrádek, v případě pochybností
může být občan požádán o prokázání příslušnosti k Zahrádkám předložením občanského průkazu.
Nikde tedy nebude kontejner bez pracovníka obce.
Občané si budou moci podle harmonogramu vybrat kterékoliv svozové místo podle svých časových
možností. V 8.00 bude přistaven kontejner do Borku, odkud bude v 10.00 odvezen.
V 8.30 bude přistaven kontejner do Karas, odkud bude v 10.30 odvezen.
V 9.00 bude přistaven kontejner na náměstíčko, odkud bude po 13.00 odvezen.
V 9.30 bude přistaven kontejner k autobazaru odkud bude po 13.00 odvezen.
V 10.00 bude přistaven kontejner k bytovkám, odkud bude po 13.00 odvezen.
V 10.30 bude přistaven kontejner za vodu, odkud bude po 13.00 odvezen.
PO ODVEZENÍ KONTEJNERŮ Z JEDNOTLIVÝCH MÍST UŽ NA TATO MÍSTA NESMÍ BÝT
ODPAD ODKLÁDÁN !!!
Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který vzhledem ke
svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob.
Do objemného odpadu zpravidla PATŘÍ upotřebený starý nábytek, matrace, koberce, sanitární keramika,
objemné lepenkové obaly, skleněné, plastové a kovové obaly apod.
Do objemného odpadu rozhodně NEPATŘÍ stavební odpady, nebezpečné odpady, pneumatiky,
elektrozařízení, polystyren…)
Zvlášť upozorňujeme, že nebude možné odkládat do kontejneru ojeté pneumatiky ani díly automobilů.

Nebezpečný odpad

lze odkládat na svozová místa též v sobotu do 13 hod., poté bude
zvláštním autem odvezen.
Jedlé oleje je možno odevzdávat do hnědé nádoby na ob. úřadě, do které je třeba je vhazovat pouze
v plastových obalech, uzavřených víčkem. Jiný obal než takovéto lahve (sklo, hliník apod.) nelze použít.
Kovy - na dvoře ob. úřadu je i nádoba s nálepkou KOV. Do této nádoby mohou občané ukládat jakékoliv
kovy, tedy ne jenom železo, plechové obaly apod.
Otevření naučné stezky
Otevření nové naučné stezky se uskuteční v sobotu 21.3.2020 ve 14 hod. před zámkem. Obec Zahrádky se,
ve spolupráci s televizí Prima Zoom, podílela na realizaci nové naučné stezky, která je umístěna v parku na
pozemcích obce Zahrádky. Naučná stezka je vybudována jako poznávací, jsou na ní umístěny dřevěné sochy
živočichů, kteří v našem okolí žijí – volavka, prase divoké, brouk, jeřáb popelavý, sova, žába, doplněné
andělem, vílou a čertem střežícím vstup do údolí Pekla. Slavnostní otevření bude natáčet televize Prima a
regionální Ústecká televize. Kulturní program a občerstvení bude zajištěno.

Kulturní komise
Valentýnská diskotéka
V sobotu 15. února jsme uspořádali Valentýnskou diskotéku s DJ Olík-sokolík. Účast byla sice malá, ale i
přesto se lidé bavili. Doufáme, že příště se Valentýnské diskotéky zúčastní více našich občanů.
Sbírka pro onkologické pacienty
Dále jsme uspořádali sbírku lízátek pro dětské oddělení onkologie Motolské nemocnice v Praze. Tímto
skromným darem jsme se snažili osladit těmto dětem život po ozařování. Děkujeme všem občanům za pomoc
tuto sbírku uskutečnit. Do nemocnice jsme předali téměř 1000 lízátek.
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Babský bál
Babský bál se uskuteční s sobotu 18.4.2020 od 20 hod. na sále Sokolovny. K tanci a poslech bude hrát DODO band. Těšit se můžete na bohatou tombolu jakož i na tradiční vystoupení Babského komanda.
Koncert žáků ZUŠ Č. Lípa
Připravujeme na sobotu 30.5. kdy žáci vystoupí na Sokolovně pod vedením jejich učitele, zdejšího rodáka
Jaroslava Kovacse. Vstupné 30,- Kč, začátek v 15 hod.
L. Hemrlová
Pálení čarodějnic - Uspořádá TJ Sokol ve čtvrtek 30.4. od 18 hod. na fotbalovém hřišti.
Fotbalová tabulka TJ Sokol Okresní soutěž - jaro 2020 (domácí zápasy - vždy v sobotu)
Zahrádky - Kunratice
21.března. ve 12.00
Zahrádky - N. Oldřichov
16.května ve14.00
Zahrádky - V. Valtinov
4.dubna ve13.00
Zahrádky - V. Bukovina
23.května ve 14.00
Zahrádky - Kam. Šenov
18.dubna ve 13.30
Zahrádky - Pertoltice
6.června ve 14.00
Zahrádky - St. Šachov
2.května ve 14.00
Zahrádky - Brniště
20.června ve 14.00
Tříkrálová sbírka 2020
V sobotu 11.1.2020 se skupinky tří králů, vždy s dospělým doprovodem, snažily přinést do všech domovů
radostnou zvěst o narození Ježíše Krista a vykoledovat finanční prostředky na podporu školy a Domácí
hospicové péče. Našlo se velmi mnoho z vás, kteří i přes svou nelehkou situaci přispěli na Tříkrálovou sbírku
a za to vám patří náš upřímný dík. Je velmi milé, když vidíme, že se sbírka stává tradicí a na naše malé
koledníky myslí mnoho z vás i malou sladkostí. V Zahrádkách a Borku se vykoledovalo 17 013,- Kč a celková
vykoledovaná částka naší oblastní charity je 154 890,-Kč, nejvyšší v historii sbírky. A to díky vám a obětavosti
dětí i jejich doprovodu Mgr. Hoffmannové, p. Hemrlové, p. Drugdové, p. Mokré, p. Povolné, p. Ambrůžkové,
p. Waxnanské, p. Zachové, Mgr. Kirschnerové, p. Chladíkové. Za trpělivost při pečetění a rozpečeťování
kasiček děkujeme také p. Cedrychové a Ing. Rehákové.
Kamila Balejová, Oblastní charita Česká Kamenice
Narodili se: Muchová Sarah, 18.9.2019, Dominice Chladíkové a Matúši Muchovi
Narozeniny: Starosta s pracovnicemi ob. úřadu byli popřát k 98-mým narozeninám nejstarší občance
Zahrádek paní Věře Šabatové. Přejeme jí zdraví a spokojenost.
Doporučení KHS Lib. kraje k prevenci šíření koronaviru
✓ Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich
konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi,
po příchodu domů z venku.
✓ Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
✓ Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
✓ Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
✓ Při příznacích respirační infekce si zakrývejte ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem,
který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
✓ Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého
praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění
cestovali v oblasti s výskytem koronaviru, nebo zda jste byli v kontaktu s nemocným koronavirem.
✓ Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou
vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.
Vývoz popelnic březen - květen 2020
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
11.3.2020
středa
11.3.2020
úterý
10.3.2020
středa
25.3.2020
středa
8.4.2020
úterý
24.3.2020
středa
8.4.2020
středa
6.5.2020
úterý
7.4.2020
středa
22.4.2020
úterý
21.4.2020
středa
6.5.2020
úterý
5.5.2020
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