Zápis
z 27. zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 8.2.2018 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, Jiří Zejmon (11)
Omluveni:

(0)

Starosta pozdravil přítomné a v 18:00 zahájil 27. 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: Aleš Drugda, Eva Novotná
Starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli
a nebyly proti němu podány námitky.
Program:
Starosta navrhuje doplnit program o body:
- Rozpočtové opatření 1/2018
- Finanční podpora rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice
v České Lípě
JUDr. Doležal navrhuje doplnit program o bod:
- Odměny členům okrskové volební komise volby prezidenta republiky
návrh Programu zasedání:
1) Schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
3) Pronájem nebytových prostor č.p. 2, Zahrádky - truhlárna
4) Pronájem pozemku p.č. 331/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, část o výměře
120 m2
5) Obecně závazná vyhláška 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
7) Podpora obce hudebnímu festivalu ZahrádkyFest 2018
8) Nákup měřiče rychlosti vozidel na silnici I/15
9) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zahrádky
10)Přihláška do soutěže Vesnice roku 2018
11)Dotisk knihy Zahrádky u České Lípy v dobách minulých
12)Žádost o finanční podporu, Lípa Musica
13)Rozpočtové opatření 1/2018
14)Finanční podpora rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice
v České Lípě
15)Odměny členům okrskové volební komise volby prezidenta republiky
16)Různé
návrh Usnesení 1/27:
Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
2)Kontrola usnesení z minulých zasedání
- Žádost o dotaci na akci "Oprava místní komunikace v obci Zahrádky" byla již
podána. Výběrové řízení na dodavatele zajistí zpracovatelská firma ISONOE
INVEST a.s.
- Oprava Božích muk u bytovek a v Borku – získán souhlas majitelů pozemků
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3)Pronájem nebytových prostor č.p. 2 Zahrádky - truhlárna
- záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce s označením ZAM 01/2018
- k 15.2. končí nájem truhlárny, o pronájem projevil zájem současný nájemce
p.Vítek, podmínky stejné jako dosud, tj. na 5 let za 5000 Kč/měs.
návrh Usnesení 3/27:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor č.p. 2 Zahrádky truhlárna, na pozemku p.č. 200 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, nájemci:
František Vítek, Masarykovo nám. 15, Dubá, IČ: 76249875 na dobu do 14.2.2023,
za nájemné ve výši 5000 Kč/měsíc, energie hradí nájemce.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
4)Pronájem pozemku p.č. 331/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, část o výměře
120 m2
- záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce s označením ZAM 02/2018
návrh Usnesení 4/27:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p.č. 331/1 v k.ú. Zahrádky u České
Lípy, část o výměře 120 m2, nájemci: Václav Vach, Zahrádky, na dobu 5 let, za
nájemné ve výši 120 Kč/rok.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
5)Obecně závazná vyhláška 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
poplatek shodný jako dosud, tj. 420 Kč/os/rok
změny oproti současné vyhlášce:
- poplatek platí i ten, kdo je trvale hlášen na adrese obecního úřadu (protože
produkuje odpad v obci)
- osvobozen od poplatku je ten, kdo doloží, že se celý rok zdržuje mimo území
obce Zahrádky
návrh Usnesení 5/27:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
6)Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
- L.Kašpar navrhuje změnu pro akci ZahrádkyFest 20. a 21.7.2018
- v současné vyhlášce je pro danou akci "jeden den v červenci nebo srpnu"
Zastupitelstvo projednalo návrh změny vyhlášky o nočním klidu bez usnesení.
7)Podpora obce hudebnímu festivalu ZahrádkyFest 2018
- o podporu žádá L.Kašpar, oficiální pořadatel festivalu, rozsah podpory jako
v předchozích letech
návrh Usnesení 7/27:
Zastupitelstvo schvaluje podporu obce hudebnímu festivalu ZahrádkyFest 2018
ve formě bezplatné zápůjčky pódia, laviček a hracích prvků pro děti a
zajištění pronájmu plochy zámeckého parku.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(L.Kašpar)
8)Nákup měřiče rychlosti vozidel na silnici I/15
- J.Drábek žádá o další informativní radar, tentokrát na silnici I/15, na
výjezd z obce směrem na LTM
návrh Usnesení 8/27:
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o možnosti instalace ukazatele
rychlosti vozidel (radaru) na silnici I/15 v místě výjezdu z obce ve směru
na Litoměřice a získáním nabídky na jeho nákup.
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návrh byl přijat (7 Pro; 1 Proti; 3 Zdržel se)
(Proti: Cedrych; Zdržel se: Hemrlová, Chvojka, Srnka)
9)Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Zahrádky
návrh Usnesení 9/27:
Zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu dětí podle školského zákona a
vyhlášky o předškolním vzdělávání v mateřské škole Zahrádky v počtu 4 děti.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
10)Přihláška do soutěže Vesnice roku 2018
návrh Usnesení 10/27:
Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2018.
návrh byl přijat (9 Pro; 1 Proti; 1 Zdržel se)
(Proti: Cedrych; Zdržel se: I.Kašpar)
11)Dotisk knihy Zahrádky u České Lípy v dobách minulých
- kniha o historii Zahrádek, je o ní stále zájem a dochází, dotisk 300 Ks za
50000 Kč
návrh Usnesení 11/27:
Zastupitelstvo schvaluje dotisk knihy "Zahrádky u České Lípy v dobách
minulých" v počtu 300 ks.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
12)Žádost o finanční podporu, Lípa Musica
- každoroční koncert v kostele sv. Barbory
- v letech 2016 a 2017 od nás nedostali nic
návrh Usnesení 12/27:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 15000 Kč pro spolek
Arbor na "Koncert při svíčkách" v kostele sv.Barbory v Zahrádkách konaný v
rámci hudebního festivalu Lípa Musica 2018.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(Novotná)
13)Rozpočtové opatření 1/2018
- příjmy/výdaje na volbu prezidenta, výdaje na GDPR; podrobnosti viz důvodová
zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2018
návrh Usnesení 13/27:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 1/2018 se změnou na straně
příjmů o 22000 Kč a výdajů o 160848,20 Kč.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
14)Finanční podpora rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice
v České Lípě
- žádost ředitele nemocnice ČL o podporu rekonstrukce oddělení novorozenců
návrh Usnesení 14/27:
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu rekonstrukce gynekologickoporodnického oddělení nemocnice v České Lípě ve výši 40000 Kč.
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(Drugda)
15)Odměny členům okrskové volební komise volby prezidenta republiky
Doležal: členové volební komise za účast v druhém kole prezidentské volby
získají od státu odměnu pouze 200 Kč, navrhuji navýšit ji z obecního rozpočtu
návrh Usnesení 15/27:
Zastupitelstvo schvaluje odměnu ve výši 1000 Kč všem členům okrskové volební
komise za účast v 2. kole prezidentské volby 26.-27.1.2018.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
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16)Různé
Starosta informoval:
- přechod silnice I/15 u bytovek jde ke stavebnímu povolení
- v roce 2018 proběhne oprava mostu na silnici I/9 přes Robečský potok
- bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu kruhového objezdu I/9 a I/15
- na začátku března začne dodání kompostérů do domácností
- v roce 2018 proběhne prořez stromů v parku u zámecké zdi
Starosta poděkoval přítomným a v 18:45 ukončil 27. zasedání OZ.
Zapsal:

Robert Srnka

Ověřovatelé:

Aleš Drugda

Eva Novotná
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