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Číslo 1/2017

24.3.2017

Z usnesení 19. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 26.1.2017
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Obecně závaznou vyhlášku 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Žádost Univerzity Karlovy v Praze adresovanou Vládě ČR o finanční příspěvek na rekonstrukci
zámku Zahrádky.
3) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 02/2017-36200/Mar.
4) Pronájem pozemku p.č. 605/3 k.ú. Zahrádky u Č. Lípy pro nájemce Bc. David Hlubuček, za cenu
1,-Kč/m2/rok, na dobu 5 let s tím, že v nájemní smlouvě bude ošetřeno ukončení nájmu v
případě potřeby využít pozemek pro stavbu křižovatky na přilehlé komunikaci I/9.
5) Pronájem pozemků p.č. 290/2, p.č. 291/2, část o výměře 20 m 2, a p.č. 289/1, k.ú. Zahrádky u České
Lípy pro nájemce Petr Skrejval, za cenu 1,-Kč/m 2/rok, na dobu 5 let.
6) Pronájem pozemku p.č. 740, část o výměře 5750 m2, k.ú. Zahrádky u České Lípy pro nájemce Jiří
Romančin, za cenu 0,20 Kč/m2/rok, na dobu 5 let.
7) Pronájem pozemků p.č. 325/2, p.č. 326/2 a p.č. 328/1, k.ú. Zahrádky u České Lípy pro nájemce
Marie Fejfarová, za cenu 1,-Kč/m 2/rok, na dobu 5 let.
8) Rozpočtové opatření 1/2017, kterým se mění příjmy o 3400,-Kč a výdaje o 65 554,-Kč.
2. Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Záměr pronájmu pozemku p.č. 701/25, část o výměře 18m2, k.ú. Zahrádky u České Lípy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z usnesení 20. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 16.3.2017
1. Zastupitelstvo schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku 2/2017 O nočním klidu.
Rozpočtové opatření 2/2017, kterým se mění příjmy o 308 422,-Kč a výdaje o 339 268,-Kč.
Nákup 9 ks hasicích přístrojů do budov č.p. 117, č.p. 2 a č.p. 6 Zahrádky.
Převod zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Zahrádky za rok
2016 ve výši 86 492,03 Kč do rezervního fondu.
5) Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017.
6) Nákup zametacího kartáče Honda CB-80 včetně příslušenství.
7) Pronájem pozemku p.č. 469/53 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, nájemce Jindřich Kolomazník, za
cenu 1,-Kč/m 2/rok, na dobu 5 let.
8) Prodej pozemku p.č. 469/12 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, kupující Jindřich Kolomazník, za cenu
100,- Kč/m2.
9) Pronájem pozemku p.č. 740, část o výměře 4884 m2, v k.ú. Zahrádky u České Lípy, nájemce
Petr Vácha, za cenu 0,20 Kč/m2/rok, na dobu 5 let.
10) Dohodu o ukončení pronájmu nebytových prostor dle smlouvy č. 12015 z 1.3.2015 ke dni
30.4.2017.
1)
2)
3)
4)
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2. Zastupitelstvo souhlasí:
1) S dočasným a trvalým záborem pozemků pro stavbu okružní křižovatky silnic I/9 a I/15.
2) S rozšířením zastavitelného území o pozemky p.č. 731 a 730/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
3) S rozšířením zastavitelného území o pozemky p.č. 303/2 a 303/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Získáním nabídek na zhotovení oken a dveří budovy základní školy, č.p. 19 Zahrádky,
oslovením nejméně tří zájemců.
2) Získáním nabídek na opravu střechy budovy obecního úřadu, č.p. 108 Zahrádky, oslovením
nejméně tří zájemců.
3) Získáním nabídek na dodávku oken budovy obecního úřadu - přízemí, č.p. 108 Zahrádky,
oslovením nejméně tří zájemců.
4) Získáním nabídek na dodávku a instalaci 30 ks LED svítidel veřejného osvětlení oslovením
nejméně tří zájemců.
5) Zajištěním projektové dokumentace na stavbu místní komunikace na pozemcích p.č.730/8 a 728/3
v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
6) Zjistit možnosti, jak omezit stání motorových vozidel na pozemku p.č. 790/2 v k.ú. Zahrádky u
České Lípy.
4. Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 108 Zahrádky. Prostory budou využity jako
zázemí a šatny zaměstnanců pro údržbu obce.
5. Zastupitelstvo uděluje souhlas:
1) Nájemci č.p. 117 Zahrádky podnajmout „Motorest Na Kovárně“ Stanislavu Zahradníkovi,
Zahrádky 153, IČ 67470866, s podmínkou trvání podnájmu do 6 měsíců.
Ze školy.
Školní rok utíká jak voda. Přehoupl se do druhého pololetí a prvňáčci se pochlubili svým prvním
vysvědčením v životě. Protože učivo je ve všech ročnících náročné, snažíme se dětem čas strávený ve
škole zpestřit i jinými aktivitami. Děti ze ZŠ i MŠ navštívily Jiráskovo divadlo, několikrát přijela
pohádka i do školy, zúčastnily se kytarového koncertu; školáci prošli se záchranáři zdravotnickým
školením, zúčastnili se ukázkových hodin zaměřených na finanční gramotnost, prohloubili znalosti v
péči o zuby, s lektorkou Zdravé pětky se seznamovali se zásadami zdravé výživy... Za dětmi z MŠ
přijíždí na pravidelné besedy o zvířátkách pracovník Libertinu, do Libertinu v České Lípě jezdí
předškoláci na besedy o řemeslech... Je toho ještě mnoho, co nám činí život ve škole pestřejším a
zajímavějším.
Významnou událostí budou ve škole zápisy dětí. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v
úterý 25. dubna 2017. Zápis do mateřské školy proběhne v pátek 12. května 2017. Zapisovat budeme
děti již od 2 let věku.
J. Hoffmannová
Finanční dary k životním výročím
V minulých letech dostávali naši občané ke svým životním výročím poukázky na nákup zboží
v zahrádeckých obchodech. Protože v souvislosti se zavedením registračních pokladen nebude
prodejna v Sokolovně poukázky přijímat, změní se celý systém.
Hotové peníze ob. úřad posílat nemůže, proto budou od letošního roku jubilanti v měsíci svého výročí
dostávat finanční poukázky poštou. S těmi oni, nebo jejich rodinní příslušníci, přijdou na obecní úřad,
kde příslušnou částku dostanou vyplacenou v hotovosti a utratit ji tedy mohou kdekoliv.
Uvádíme přehled při jakých životních výročích kolik peněz obec vyplácí.
500,-Kč při kulatých výročích 60, 65, 70, 75 a každých dalších 5-ti letech,
300,-Kč při 71, 72, 73, 74, 76 a každý další rok mimo kulatá výročí.
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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2017
Jarní svoz bude probíhat podle již osvědčeného systému. V pátek budou na svozová místa přistaveny
velkoobjemové kontejnery, do kterých budou moci občané během pátku, soboty a neděle svůj odpad
nakládat. Tedy ne dávat vedle na hromadu, ale dovnitř do kontejneru. V pondělí pak budou kontejnery
odvezeny. Svozových míst s kontejnerem bude jako obvykle šest – za vodou, Karasy, Borek,
bytovky, náměstíčko a autobazar. Občany ze vzdálenějších míst žádáme, aby svůj odpad dovezli do
některého z výše uvedených 6 kontejnerů a pokud by měli velké problémy s dopravou, aby předem
informovali v běžné pracovní době p. Petra Šenu (tel. 777 541 604), který by jim s dopravou do
kontejneru pomohl.
Nebezpečný odpad ale musí být oddělen, proto se nesmí dávat do velkých kontejnerů.
Přineste ho v sobotu 1.4. před 11.00 hod. na svozová místa, bude zvláštním autem odvezen.
V sobotu odpoledne a v neděli ho už nenoste.
Seznam nebezpečného odpadu: barvy a laky nebo jiné nebezpečné látky, motorové, převodové a
mazací oleje a jejich obaly, pneumatiky, olejové filtry, chemikálie, kyseliny, pesticidy, zářivky nebo
jiný odpad obsahující rtuť, jedlý olej nebo tuk, baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení
(lednice, televize, radia apod.), umělé hmoty.

Letošní jarní svoz bude od pátku 31. března,
kdy budou kontejnery přistaveny, do neděle 2. dubna,
v pondělí 3.4. budou kontejnery odvezeny.
Placení poplatků za odvoz odpadů a pronájmy
Připomínáme těm občanům, kteří pravděpodobně nedopatřením doposud nezaplatili svoje poplatky
obecnímu úřadu na r. 2017, aby tak bez zbytečného otálení učinili a nevystavovali se možným
postihům.
Výměna řidičských průkazů
V letošním roce končí platnost velkého množství řidičských průkazů. Upozorňujeme občany, aby si
zkontrolovali platnost svých průkazů. Výměna je bezplatná a trvá do 20 dnů. Provádí ji MěÚ Č. Lípa
v bývalém objektu Všeobecné zdravotní pojišťovny, vedle obchodního domu Prior, naproti prodejně
klíčů a ložisek (už ne naproti bývalému okresnímu úřadu).
Oprava silnice III/2601 od autobazaru zadem do Sosnové
Krajská správa silnic Lib. kraje, správce této silnice, nám na naši urgenci jejího zoufalého stavu
sdělila následující:
„Silnice je zařazena do plánu výsprav běžné letní údržby pro r. 2017, práce budou provedeny
výspravou výtluků asfaltovou směsí za horka do neupravených obrazců. Celoplošná rekonstrukce této
komunikace (odfrézování povrchu a položení nového koberce) od Zahrádek až do Sosnové bude
provedena do konce září 2017“.
Kontejnery na biologický odpad
Připomínáme občanům, že mohou na odkládání biologického odpadu využívat kontejnery, které jsou
již od loňského roku umístěny u bytovek a na skládce u potoka.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, seno, sláma, ovoce, zelenina včetně natě,
jádřince, pecky, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, hnůj, čajové sáčky,
kávová sedlina a vaječné skořápky.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, cigarety, popel, uhlí, stavební odpad, zemina, kameny, plasty, sklo,
kovy, papír a ostatní biologicky nerozložitelné odpady.
Žádáme občany, aby nepatřičné věci do kontejneru nedávali.
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Provozovna kadeřnictví
Nájemnice kadeřnické provozovny na ob. úřadu dala k 30.dubnu 2017 výpověď, takže kadeřnictví
v obci po tomto datu nebude. Uvolněné prostory budou využity jako zázemí našich provozně
technických pracovníků.
Květiny do oken
Jako v minulých letech budou i letos dostávat občané sazenice květin. Každá rodina dostane 12 ks
muškátů, rozvážet je budeme kolem 20.dubna. Ti, kteří dostali muškáty loni se o ně hlásit nemusejí,
dostanou je automaticky. Přihlásit se musejí jen noví zájemci a to do 15.4.2017. Předpokladem pro
dodání muškátů je splnění všech finančních závazků obecnímu úřadu pro r. 2017.
Opustili nás: Jindřich Novák, 9.1.2017 ve věku 62 let
Narodili se: Nella Doležalová, 31.12.2016 manž. Lence a Jakubovi Doležalovým
Barbora Šťastná, 10.1.2017 Heleně Kryndlerové a Michalu Šťastnému
Adéla Podešvová, 17.2.2017 Michaele Bobincové a Janu Podešvovi

Vývoz popelnic: březen 2017 – květen 2017
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
29.3.2017
středa
12.4.2017
středa
12.4.2017
středa
10.5.2017
středa
26.4.2017
středa
7.6.2017
středa
10.5.2017
středa
21.6.2017
středa
24.5.2017

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

28.3.2017
11.4.2017
25.4.2017
9.5.2017
23.5.2017

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
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email: starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, číslo účtu: 5422-421/0100.
Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

