USNESENÍ
z 19. zasedání Obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 4. 3. 2021 od 18:00 hodin na sále Sokolovny čp. 6
I. Přijatá usnesení:
1/19:
3/19:

Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění
střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na území ORP
Česká Lípa.
4/19:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného bytu ve 2. podlaží čp. 130 o
zákonem stanovených maximálních 20 % od 1. 5. 2021 o 661,- Kč.
5/19:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory čp. 6 „Hospůdka
U Zámku“ za účelem provozování pohostinské činnosti od 6. 5. 2021 na dobu 5
let. Výše nájmu 4 500,-/měsíc, vítězí nejvyšší podaná nabídka. Energie
nejsou předmětem nájmu, nájemce je hradí dle skutečnosti, vodné hrazeno
paušálně ve výši 500,- Kč.
8/19:
Zastupitelstvo souhlasí s dodatečným povolením stavby (kolny) na části p.
p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
9/19:
Zastupitelstvo souhlasí s dodatečným povolením stavby (oplocením) na části
p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
10/19:
Zastupitelstvo souhlasí s dodatečným povolením stavby (2 kolen a
přístřešku) na části p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
11/19:
Zastupitelstvo souhlasí s dodatečným povolením stavby (2 kolen a
přístřešku) na části p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
12/19:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o provedení stavby
„Kanalizační přípojka“ na p. p. č. 256 v k. ú. Zahrádky u České Lípy
v délce 7 bm a p. p. č. 258/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy v délce 13 bm.
13/19:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy“ č. IV4019995/VB/2 na p. p. č. 375/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy v délce 44 bm.
14/19:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Dohoda o umístění stavby „Zemní kabelové vedení IV-124018615/VB01 na p. p. č. 256 v k. ú. Zahrádky u České Lípy v délce 31 bm.
15/19:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku z pobytu.
16/19:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10141795 na zajištění
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu.
17/19:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení zlepšeného hospodářského výsledku školy
za rok 2020 ve výši 71 306,90 do rezervního fondu školy.
18a/19: Zastupitelstvo pověřuje starostu oslovením projektanta k využití prostor čp.
130 na případnou jednu nebo dvě bytové jednotky.
20/19:
Zastupitelstvo schvaluje Žádost o snížení nájemného obchod Smíšenka
Sokolovna čp. 6 na částku 2 000,- od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021.
21/19:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 se změnou na straně
příjmů o 571 020,- Kč a výdajů o 18 000,- Kč.
22/19:
Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění monitoringu víceúčelového
hřiště kamerovým systémem.
II. Nepřijatá usnesení:
18/19:
19/19:

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových kancelářských prostor
čp. 130, nabídková cena 5 000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje Ukončení realizace stavby „Zahrádky – přechod
I/15“.
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JUDr. Petr Doležal,
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Ladislav Chvojka,
starosta

