Zápis
z 11. zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 3.2.2016 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu
v Zahrádkách č.p. 108
Přítomni: MUDr.Petr Cedrych, JUDr.Petr Doležal, Jakub Drábek, Aleš Drugda,
Ladislava Hemrlová, Ladislav Chvojka, Igor Kašpar, Lukáš Kašpar, Eva
Novotná, Robert Srnka (10)
Omluveni: Jiří Zejmon (1)
Starosta pozdravil přítomné a v 18:00 zahájil 11. zasedání OZ. Dále prohlásil,
že toto zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina všech zastupitelů.
Starosta určil ověřovatele zápisu Aleše Drugdu a Lukáše Kašpara.
Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli a
nebyly proti němu podány námitky.
Program zasedání:
1)Schválení programu
2)Kontrola usnesení z minulých zasedání
3)Nákup traktoru a příslušenství pro údržbu obce
4)Žádost o finanční příspěvek, Lípa Musica
5)Žádost o finanční příspěvek na provoz sociální služby Denní a pobytové
sociální služby, p.o., Česká Lípa
6)Záměr transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.
7)Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8)Souhlas se stavbou RD na p.p.č. 560/3 v k.ú. Zahrádky u České Lípy
9)Různé
návrh Usnesení 1/11:
Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
2)Kontrola usnesení z minulých zasedání
- Usnesení 5/10: starosta provedl rozpočtové změny k 31.12.2015
- Usnesení 10/10: starosta uzavřel pojištění právní ochrany obce u pojišťovny
D.A.S.
3)Nákup traktoru a příslušenství pro údržbu obce
V souladu s usnesením ZO 14/8 z 12.11.2015 byla dne 21.12.2015 zveřejněna
poptávka na dodávku traktoru a příslušenství pro údržbu obce (čelní nakladač,
čelní sněhová radlice 180cm, zadní rozmetadlo štěrku a soli, travní mulčovat a
vlek), a to prostřednictvím internetových stránek obce a oslovením 8 různých
dodavatelů. Do termínu uzávěrky (15.1.2016) byly podány celkem 3 nabídky:
a) 30.12.2015, Rehos, s.r.o., traktor AGT 835 T/S
b) 4.1.2016, Some JH, s.r.o., traktor VIVID 400 DT
c) 14.1.2016, P&L, s.r.o., traktor Kioti CK35
Zastupitelé porovnali technické parametry nabízených strojů a příslušenství,
záruční podmínky a další a doporučili nákup stroje Kioti CK35 od společnosti
P&L, s.r.o.
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návrh Usnesení 3/11:
Zastupitelstvo schvaluje nákup traktoru KIOTI CK35 a příslušenství pro
údržbu obce dle nabídky č.1601280002 ze dne 14.1.2016 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy s Michalem Prokopem, Okrouhlá 98, IČ 67846564,
obchodním zastoupením společnosti P&L, s.r.o., Biskupice 206, IČ 00351504.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
4)Žádost o finanční příspěvek, Lípa Musica
- podali si žádost o 10.000 Kč
- navrhujeme neposkytnout finanční příspěvek, ale jako každoročně přispět
"prací", tedy připravit a upravit okolí kostela, zajistit osvětlení apod.
návrh Usnesení 4/11:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro hudební festival Lípa
Musica.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
5)Žádost o finanční příspěvek na provoz sociální služby Denní a pobytové
sociální služby, p.o., Česká Lípa
- podali si žádost bez uvedení výše, vloni jsme jim dali 5000 Kč
návrh Usnesení 5/11:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na provoz sociální služby Denní
a pobytové sociální služby, p.o. Česká Lípa, ve výši 5000 Kč.
návrh byl přijat (10 Pro; 1 Proti; 0 Zdržel se)
6)Záměr transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.
- Liberecký kraj poslal žádost s návrhem usnesení na souhlas s transformací a
výstavbou jednoho domu pro ženy ze Slunečního dvora Jestřebí v lokalitě "u
školy"
- není to první požadavek, tentokrát místo dvojdomku chtějí postavit jen jeden
pro 6 osob
- vzhledem k negativním ohlasům na minulý požadavek kraje obec provedla
průzkum mezi obyvateli dané lokality, závěr je opět zamítavý (nesouhlas
podepsalo 10 majitelů nemovitostí)
- navrhujeme nejít proti vůli místních obyvatel a potvrdit předchozí
stanovisko zastupitelstva z 3.9.2012 a vyslovit nesouhlas s transformací a se
stavbou
návrh Usnesení 6/11:
Zastupitelstvo nesouhlasí s plánovanou výstavbou jednoho domu pro šest osob
v rámci "Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o.", na pozemku p.č. 700/23
v k.ú. Zahrádky u České Lípy v majetku Libereckého kraje.
návrh byl přijat (9 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(Drugda)
7)Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- jedná se o změnu vyhlášky 4/2012, nikoli ve výši poplatku, ale v textu, kdy
některé pasáže původní vyhlášky jsou již neplatné či odporující novému znění
zákona
návrh Usnesení 7/11:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
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8)Souhlas se stavbou RD na p.p.č. 560/3 v k.ú. Zahrádky u České Lípy
- rozestavěná stavba na pozemku v Karasech, pozemek sousedí se zastavitelným
územím, vyžadován souhlas, obci nebyly podány žádné podněty ani stížnosti na
zmíněnou stavbu
návrh Usnesení 8/11:
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou RD na p.p.č. 560/3 v k.ú. Zahrádky u České
Lípy.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
9)Různé
Starosta poděkoval přítomným a v 18:30 ukončil 11. zasedání OZ.
Zapsal:

Robert Srnka

Ověřovatelé:

Aleš Drugda

Lukáš Kašpar
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