Číslo 4/2019
Z usnesení 6. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 30.5.2019

16.8.2019

1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Prodej p.č. 201/10 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy o výměře 13 m2 pro ČEZ Distribuce za částku 2.032,- Kč
2) Pacht pozemku p.č. 188/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy o výměře 200 m2 p. Miroslavě Dýnkové za cenu
40,- Kč/rok na dobu 5 let
3) Smlouvu o dílo s p. Radomilem Šolcem na restaurování 2 zastavení (kamenné podstavce s kovovými
křížky) v Zahrádkách na částech pozemku p.č.649/1 a 701/17 v k.ú. Zahrádky. Cena za restaurování je
399.050,- Kč.
4) 3 člennou výběrovou komisi ve složení Ing. Jan Kirschner, MUDr. Petr Cedrych, Anton Waxmandski
k vyhodnocení došlých nabídek na akci „Venkovní učebna Zahrádky“ na p.p.č. 208, 209/1 a 210 v k.ú.
Zahrádky u České Lípy, kritérium nejnižší nabídnutá cena
5) 3 člennou výběrovou komisi ve složení Ing. Jan Kirschner, MUDr. Petr Cedrych, Anton Waxmandski
k vyhodnocení došlých nabídek na akci „Zahrádky přechod I/15“ umístěnou na pozemcích nebo jejich
částech p.č. 790/2, 790/3, 810 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, kritérium nejnižší nabídnutá cena
6) Nákup foukače listí v částce 17.790,- Kč
7) Jednoho neuvolněného člena zastupitelstva, a to pro funkci místostarosty
8) 3 člennou výběrovou komisi ve složení Ing. Jan Kirschner, MUDr. Petr Cedrych, Anton Waxmandski
k vyhodnocení došlých nabídek na akci „Oprava místní komunikace p.č. 98 v k.ú. Zahrádky u České
Lípy“, kritérium nejnižší nabídnutá cena
9) Návrh a soud akce I/9 Zahrádky, křižovatka s I/15
10) Rozpočtové opatření č. 3/2019 se změnou na straně příjmů o 73.980,- Kč a výdajů o 156.980,- Kč
11) Bezplatné zapůjčení pódia, laviček, kabeláže pro připojení aparatury na akci ZahrádkyFest dne
20.7.2019
2) Zastupitelstvo neschvaluje
1) Pověření Ing. Vladimíra Žižku ml. k zastupování starosty v případě jeho nepřítomnosti od 24.6.2019 do
30.9.2019
2) Zřízení internetové přípojky pro čp. 117 Motorest
3) Zveřejňování zápisů z finančního a kontrolního výboru na úřední desce a webových stránkách obce
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Uzavřít smlouvu s Mgr. Jakubem Derynkem na vypsání a administraci veřejné zakázky na akci
„Venkovní učebna Zahrádky“ na p.p.č. 208, 209/1 a 210 v k.ú. Zahrádky u České Lípy a oslovením 3 firem
(zhotovitelů) za úplatu 30.000,- Kč
2) Uzavřít smlouvu s Mgr. Jakubem Derynkem na vypsání a administraci veřejné zakázky na akci
„Zahrádky přechod I/15“ umístěnou na pozemcích nebo jejich částech p.č. 790/2, 790/3, 810 v k.ú.
Zahrádky u České Lípy za úplatu 30.000,- Kč
3) Uzavřít smlouvu s Mgr. Jakubem Derynkem vypsáním a administrací veřejné zakázky na akci „Oprava
místní komunikace p.č. 98 v k.ú. Zahrádky u České Lípy“ za úplatu 30.000,- Kč
Z usnesení 7. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 1.8.2019
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Revokaci usnesení 15/5 ze dne 2.5.2019 - Uložení volných finančních prostředků 4.000.000,- Kč do 2
bank: J&T BANKA, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., a to z důvodu pojištění vkladu do částky
100.000,- €.
2) Uložení 2.000.000,- Kč do ČSOB, zbývající 4.000.000,- Kč do J&T Banky a.s.
3) Veřejnou volbu místostarosty.
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4) Do funkce místostarosty JUDr. Petra Doležala.
5) Opravu dětských prvků na dětském hřišti v parku u zámku vyplývající z revizní zprávy do celkové částky
11.000,- Kč.
6) Vypsání nového výběrového řízení na „Venkovní učebna Zahrádky“ za stejných podmínek schválených
usnesením č. 7/6 ze dne 30.5.2019.
7) Finanční příspěvek pro Linku bezpečí ve výši 5 000,- Kč.
8) Rozpočtové opatření č. 4/2019 se změnou na straně příjmů 6.000.000,-Kč, na str. výdajů o 3.663.000,Kč. Financování je kromě rozdílu souvisejícího s výše uvedenou změnou příjmů a výdajů dále upraveno o
prostředky, které budou zaslány na termínované vklady (6.000.000,- Kč).
9) Po doplnění výše nájemného Nájemní smlouvu č. N.S.01/2019/Zahr-Val, stavba „I/9 Zahrádky,
křižovatka s I/15.“
10) Kupní smlouvu č. KS-02/2019/Zahr-Val, stavba „I/9 Zahrádky, křižovatka s I/15“ 34 m2 za 3.910,- Kč.
11) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti „SO 301 Dešťová kanalizace“,
stavba „I/9 Zahrádky, křižovatka s I/15“.
12) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, stavba „Zahrádky u České Lípy
– kanalizační přípojka pro č.p. 49.
13) Znovuzařazení do „e-Aukce Obec Zahrádky“ na dodavatele elektrické energie s využitím e-aukční síně
eCENTRE a.s.
14) Jednací řád Obecního zastupitelstva obce Zahrádky s doplněním první věty bodu 4. článku 7 o uvedení
lhůty zveřejnění zápisu. První věta bodu 4, článku 7 tak bude znít takto: „Zápis ze zasedání zastupitelstva se
zveřejňuje na webových stránkách obce nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání.“
2. Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Starosta obce je povinen nést náklady spojené s odstraňováním vad díla rekonstrukce Motorestu
na Kovárně ze svého.
2) Prodej pozemku p.č. 97/2 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy o výměře 1 144 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
3. Zastupitelstvo stanovuje:
1) Neuvolněnému místostarostovi za výkon funkce odměnu ve výši 26.551,- Kč/měs. od 1.8.2019.
4. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Požádat Policii ČR o vyjádření k umístění zpomalovacího prahu na místní komunikaci p.č. 807
v k.ú. Zahrádky u České Lípy od sušičky ke hřbitovu.
5. Zastupitelstvo ruší:
1) Zadání zadávacího řízení „Venkovní učebna Zahrádky“ schválené usnesením 7/6 ze dne 30.5.2019.
2) Jednací řád ze dne 20.11.2006.
Vážení občané,
dovolte, abych vás informoval o tom, co se podařilo a co se v obci připravuje. Kdo chodí do parku za č.p.
4 si jistě všiml nově umístěných dřevěných soch, které představují živočichy, se kterými se na našem území
můžeme setkat, a také některé pohádkové bytosti. Tři jsou v nadživotní velikosti (anděl, víla a čert), dále pak
sochy divokého prasete, jeřába, volavky, sovy, brouka a žáby, nové jsou také tři lavičky. Sochy jsou
vyřezány motorovými pilami, práci prováděl p. Filip Kubeš z Karas. Díky tomuto počinu vzniklo v obci
další pěkné odpočinkové místo. Pro návštěvníky s dětmi to bude zcela jistě atraktivní zpestření jejich výletu.
Příští rok budou osazeny, ve spolupráci s televizí Primou, informační tabule s popisem ke každé soše.
Umístili jsme také dvě nové autobusové čekárny k zastávkám u školy a u autobazaru. V letošním roce bude
provedena oprava dvou místních komunikací – od hlavní silnice do Karas (položení 1 km asfaltu), dále pak
asfaltový koberec na cestu od železničního přejezdu ke schodům do Karby. Na tyto opravy jsme získali
dotaci 1,8 mil. Kč. Připravujeme a máme odsouhlaseno, že do konce roku zrestauruje p. Radomil Šolc dva
křížky, jeden v Borku a druhý u bytovek. Další již připravenou akcí je přechod pro chodce u bytovek, máme
platné stavební povolení a musíme vysoutěžit dodavatele. Na příští rok máme připravenu výstavbu venkovní
učebny u základní školy za 2,5 mil. Kč s dotací 85%. Soutěž na jejího dodavatele byla vyhlášena, ale
v prvním kole se nikdo z oslovených dodavatelů nepřihlásil, bude proto znovu vyhlášena.
L. Chvojka
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Venkovní učebna u ZŠ
Jak jsem již uvedl, má obec připravenu stavbu učebny u zákl. školy. Učebna je navržena jako samostatná
dřevostavba, která bude umístěna na pozemku zákl. školy u víceúčelového hřiště. Využívat se bude od jara
do podzimu, s el. přitápěním a zázemím pro žáky v budově ZŠ.
L. Chvojka
Evidence psů
Obracím se na vás s prosbou ohledně využívání známek pro označení psů. Obec má k dispozici psí
známky a dává je majitelům psů pro označení svých pejsků. Je tedy třeba, aby každý pes měl známku na
obojku. Velice nám to zjednodušuje případnou identifikaci zatoulaných psů. Obec má platnou smlouvu
s městem Č. Lípa na odchyt zatoulaných psů, za každý odchyt a odvoz do psího útulku musí obec městské
policii v Č. Lípě zaplatit 1 000,- Kč. Má-li pes známku, můžeme podle seznamu zjistit komu patří sami a
oslovit jeho majitele. Vše se tím zjednoduší a zlevní. Kdo ještě nemá známku, ať si ji vyzvedne na ob. úřadě.
L. Chvojka
Pozvánka na Zahrádecké slavnosti
Tento rok proběhne již 17. ročník Zahrádeckých slavností. Pořadatelé se snažili připravit co nejpestřejší
program pro návštěvníky všech věkových kategorií, snahou bylo též zapojit do programu i místní občany.
Pro děti je objednáno divadélko Hnedle vedle, hlavní hvězdou programu bude vystoupení Leony
Machálkové.
Pro mladší generaci je připraveno vystoupení libereckého rappera a básníka Lipa. Fanoušky tvrdé rockové
hudby jistě zaujme koncert skupiny AC/CZ revival – jde o nejlepší český revival slavné australské skupiny
AC/DC. Na závěr by měl vystoupit Marek Černoch s pásmem „Tátovy písničky“ – jedná se o syna bývalého
populárního zpěváka Karla Černocha. Připraven je bohatý doprovodný program – pouťové atrakce, dobová
módní přehlídka, ukázka funkčních parních strojů, přehlídka dobového spodního prádla v podání místních
dam, promenáda historických kočárků, vystoupení šermířů, stánkový prodej, stánky s občerstvením,
v případě příznivého počasí ohňostroj.
Program je připraven, přejme si jen, aby vyšlo počasí a návštěvníci se dobře bavili.
P. Cedrych
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Časový program 17. ročníku Zahrádeckých slavností 2019
Slavnosti se uskuteční v sobotu 24.8.2019 v zámeckém parku v Zahrádkách. Vstupné jako v minulých letech
– dospělí 50.- Kč, děti a držitelé ZTP zdarma, parkování zdarma, moderuje A. Cibulka.
11.00 Zahájení – moderuje Aleš Cibulka
15.00
Divadlo pro děti Hnedle vedle
11.20 Šermíři
16.45
Leona Machálková
12.20 Módní přehlídka histor. oblečení
17.50
AC/CZ Revival
13.00 Jana Cedrychová - zpěv
19.00
LIPO
13.30 Vyhlášení Regionálního produktu
20.20
Módní přehlídka historického spodního prádla
13.40 Šermíři
21.10
Marek Černoch
14.10 Promenáda s historickými kočárky
Ohňostroj
Doprovodné akce:
Kostel sv. Barbory - prohlídka hrobky Kouniců pod kostelem 11-16 hod., varhanní koncert od 16 hod.
Před zámkem stánkový prodej, občerstvení.
Na zámeckém nádvoří – ukázky historických funkčních parních strojů
Placené pouťové atrakce – kolotoče, houpačky, vodní atrakce a další.
Pro děti zdarma - skákací hrad, prolézačky, velká trampolína, dětské hřiště.
Kácení májky
Poslední květnový den pozval všechny občany fotbalový klub TJ Zahrádky na další akci na hřišti –
tentokrát kácení májky. V pozdním odpoledni se zde sešli rodiče i děti v hojném počtu a nemuseli litovat.
Fotbalisté připravili opět pěkný program. Bylo připraveno mnoho soutěží, kterých se zúčastnili nejen děti,
ale i dospělí. O zábavu se starala ochotná děvčata, velký úspěch mělo vystoupení ,,roztleskávaček!“ – děti si
pak pod jejich vedením mohly samy vyzkoušet, co jejich činnost obnáší.
Velmi poutavé a poučné bylo vystoupení mužů, kteří předvedli možnosti sebeobrany v případě napadení
jinou osobou – i třeba ozbrojenou nožem, pistolí apod.
Proběhla i soutěž dospělých v přetahování lanem – soutěžily ženy proti mužům, a kupodivu neplatilo,
že muži jsou představitelé silnějšího pohlaví – tentokrát je ženy pokořily!
Pak již přišli svalovci z fotbalového oddílu a silnými záseky se jim podařilo májku pokácet. Celé odpoledne,
a pak i večer, uplynul v příjemné náladě, přítomní se dobře bavili a měli možnost dobře si popovídat. Milé
od fotbalistů bylo, že dětem připravili občerstvení zdarma, párků v rohlíku a limonád se rozdal velký počet.
Celkovou atmosféru si můžete přiblížit na následujících fotografiích.
A. Waxmandski, P. Cedrych

Noc s hvězdami
Již 21. ročník benefičního koncertu (v naší obci již popáté) proběhl v sobotu 3. srpna na nádvoří zámku.
Během večera vystoupila celá řada známých zpěváků, někteří z nich dorazili i z velké dálky (např. Martin
Harich až ze Slovenska). Ze známých interpretů mohli diváci vidět Martinu Balogovou, Marcelu
Březinovou, Natálii Grossovou, Jiřího Štědroně, Martina Franceho, pořadem provázela moderátorská
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dvojice Markéta Majerová a Slávek Boura. Z vybraného vstupného pak předal ředitel pořádající agentury
Martin France starostovi obce finanční dar přes 39 000,- Kč, který bude využit na obnovu či udržování stavu
kulturních památek v obci.
P. Cedrych

Dětský den
Letošní oslavy se v zámecké zahradě zúčastnilo 148 dětí, soutěžily na 19 pohádkových stanovištích.
Pohádkové odpoledne se za krásného počasí vydařilo, děkujeme všem, kteří nám pomáhali.
za kult. komisi L. Hemrlová
Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
Již 8. ročník se bude konat v sobotu 7. září 2019 od 10 hod v zámeckém parku v Zahrádkách. Vařit se
bude na otevřených ohních v kotlících s trojnožkou. Soutěžící si všechny pomůcky a ingredience zajišťují
sami. Od letošního ročníku jsou přísnější hygienické podmínky – zvěřina (minimálně 5 kg, předem
nakrájená s prokázaným původem), zdravotní průkaz všech soutěžících. Celou dobu konání akce
doprovodný myslivecký program – sokolníci, vábení zvěře, kynologové, stánky s mysliveckým zbožím,
soutěže pro děti. Program bude moderovat herečka a moderátorka Klára Jandová a šéfredaktor časopisu
Myslivost Jiří Kasina. K poslechu bude hrát od 11 do 13 hod. SADOVANKA s lidovým vypravěčem
Slávkem Kubíkem, vstupné 40,- Kč. Více informací na stránkách Okresního mysliveckého spolku Č. Lípa.
Běh Lipovou alejí
21.9. by se měl konat tradiční běh Lipovou alejí. Pro zajištění akce je nutné sehnat organizátory a
pomocníky z řad občanů. Prosíme eventuální zájemce, aby se hlásili na obecním úřadě na tel. 487 877 454
nebo 739 064 986, případně na emailu: obec@zahradkycl.cz.
Dovolená MUDr. Cedrycha
Praktický lékař bude mít dovolenou od 9.9. do 20.9.2019. Po tuto dobu ho bude zastupovat
MUDr. Středová, Dubá - bývalá ordinace MUDr. Klementa, tel. 487 870 386, 728 269 590.
Ordinační doba: Po, St, Čt, Pá - 7,30 - 11 hod., Út - 14 - 18 hod.
Opustili nás: Bouška Břetislav, 27.5.2019 ve věku 88 let
Vývoz popelnic srpen – říjen 2019
Směsný odpad
středa
14.8.2019
středa
28.8.2019
středa
11.9.2019
středa
25.9.2019
středa
9.10.2019

Kontejner Šváby
středa
14.8.2019
středa
28.8.2019
středa
11.9.2019
středa
25.9.2019
středa
9.10.2019

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

13.8.2019
27.8.2019
10.9.2019
24.9.2019
8.10.2019
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