USNESENÍ
z 13. zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 14. 5. 2020 od 18:00 hodin na sále Sokolovny čp. 6
I. Přijatá usnesení :
1/13 :
3/13:
4/13:
5/13:
6/13:
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9/13:
10/13:
12/13:

13a/13:
13b/13:
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Zastupitelstvo schvaluje Program zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Zahrádky za rok 2019 bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Zahrádky za rok 2019
bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Zahrádky za rok 2019
bez oprav.
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Zahrádky za rok 2019 bez oprav.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 se změnou na
straně příjmů 77 890,- Kč, výdajů 99 540,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění cenové nabídky na
jednoduché opravy a k výměně opotřebovaného zařízení.
Zastupitelstvo rozhodlo o prominutí nájemného nebytového prostoru
Motorestu Na Kovárně čp. 117 od 12. 3. 2020 do 25. 5. 2020.
Zastupitelstvo schvaluje nabídku na zhotovení stavby „Venkovní
učebna Zahrádky“ v ceně 3 098 621,22 Kč a pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavimdomy cz s.r.o., Neumannova
1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha, IČ : 241 86 864 a uzavřením smlouvy
o stavebním dozoru v ceně 17 000,- Kč s Ing. Janem Kirschnerem,
Žlebská 1620, Praha – Újezd nad Lesy, IČ : 664 08 661.
Zastupitelstvo ruší zadávací řízení ke zhotovení stavby „Zahrádky –
přechod I/15“ umístěné na profilu zadavatele, nepřihlásil se žádný
zájemce na zhotovení díla.
Zastupitelstvo pověřuje starostu vypsáním nového výběrového řízení
zadávacího řízení stavby „Zahrádky – přechod I/15“.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti, stavba „Vodovodní a kanalizační přípojka“ na
p. p. č. 803 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti RVDSL1919_C_L_ZAHR7-ZAHR1HR_NN na p. p. č. 256
v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-4018061 a právo provést stavbu p. p. č. 814 v k.
ú. Zahrádky u České Lípy.
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou rodinného domu na p. p. č.
261/6, 261/4, 261/1 v k. ú. Zahrádky České Lípy.
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu jednáním o ceně
pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách, které chce odkoupit SVS
a.s. od obce Zahrádky.
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci (v případě, že
bude vypsána na 2. etapu opravy místní komunikace Karasy (zajistí
firma ISONOE.
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením 3 domácích videotelefonů pro
Základní školu a Mateřskou školu ve výši 22 000,- Kč.

. . . . . . . . . . . . .
JUDr. Petr Doležal,
místostarosta
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Ladislav Chvojka,
starosta

