Číslo 1/2019

25.1.2019

Z usnesení 2. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 22.11.2018
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2018 ve složení: předseda – Ladislava
Hemrlová,členové: Ing. Reháková Dana, Cedrychová Ivana, Čech Miroslav, Čemeryšová Romana,
Skalická Jitka, Šena Petr
2) Ladislavu Zejmonovou členkou školské rady ZŠ
3) Částku ve výši 24 000,- Kč na stavební úpravy na objektu čp. 117 Motorest Na Kovárně (oddělení
kotelny + dveře)
4) Rozpočtové opatření 5/2018 se změnou na straně příjmů o 527 107,- Kč a výdajů o 327 060,- Kč
5) Dotaci VISK3/2019 na zakoupení počítače pro knihovnu
6) Žádost o udělení výjimky v počtu žáků ve třídě ZŠ
7) Zveřejnění odměny starosty ve volebním období 2014 – 2018 a ve volebním období 2018 – 2022
v Zahrádeckých listech
8) Příspěvek na chod fotbalového klubu TJ Sokol Zahrádky na rok 2019 ve výši 60 000,- Kč
9) Příspěvek na ekologické topení Jaroslavě Marešové ve výši 5 000,- Kč
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Ke zjištění, jak postupovat v případě zastupujícího člena obecního zastupitelstva – dotaz na min. vnitra
2) Zjistit cenu pozemku obvyklou v dané lokalitě (Karasy) a toto předložit na příštím zasedání
3) Zjistit cenovou nabídku na opravu komunikace, včetně vyjádření památkového ústavu a odboru životního
prostředí
4) Oslovením bank, se kterými obec v současné době spolupracuje, případně finančního poradce, za
Účelem vhodnějšího rozložení /investování/ finančních prostředků obce k jejich lepšímu úročení
3. Zastupitelstvo ukládá starostovi:
1) Předložit všechny dokumenty, týkající se prací na Kovárně, aby kontrolní výbor mohl dokončit kontrolu
rekonstrukčních prací na zmíněné budově, a to k 4. prosinci 2018
2) Předložit zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci Božích muk v Zahrádkách a Borku
3) Předložit předsedovi kontrolního výboru kopii zápisu předchozího kontrolního výboru o závěrech
šetření týkajících se budovy čp. 117 (sanační a rekonstrukční práce po požáru – od 20. 4. 2016 do října
letošního roku)
4. Zastupitelstvo:
1) Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru
2) Žádá Římskokatolickou farnost Jestřebí o dodání rozpočtu na opravu okapů kostela sv. Barbory
3) Odkládá Smlouvu o právu k provedení stavby a Souhlas k umístění stavebního záměru „CL – Zahrádky,
p.č. 70-kNN ČEZ Distribuce“
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Z usnesení 3. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 19.12.2018
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Návrh dodatku smlouvy ke smlouvě č.10141795 na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu mezi Obcí Zahrádky a fi. Marius Pedersen, a.s. - navýšení ceny za služby o 2,3%
2) Rozpočet Obce Zahrádky na rok 2019 jako schodkový, s příjmy 10 527 260,- Kč
a výdaji 16 665 912,- Kč. Financování schodku bude hrazeno z přebytků minulých let.
3) Podat žádost o dotaci z IROP na akci „Zahrádky – přechod I/15“ umístěnou na pozemcích nebo
jejich částech 790/2, 790/3 a 810 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
4) Cenovou nabídku projektových prací pro stavbu „Chodník podél III/2601 II. etapa“ v částce 71 057,- Kč
5) Pracovní skupinu na posouzení technického stavu místních komunikací v obci ve složení Ing. Lukáš
Kašpar, Anton Waxmandski, MUDr. Petr Cedrych, Ladislav Chvojka
6) Realizaci naučné stezky na p.p.č.41/1 a p.č.44 v k.ú.Zahrádky u Č.Lípy (park za čtyřkou), celkové
náklady 250 000,- Kč
7) Smlouvu o právu k provedení stavby a souhlas k umístění stavebního záměru „Zahrádky u České Lípy–
tlaková kanalizační přípojka pro čp. 141“
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4017037/004-CL-Zahrádky, pč.70-kNN,
R50 za SS300, SS100
9) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti „Zahrádky u České Lípy–tlaková
kanalizační přípojka pro čp. 141
10) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2022
11) Příspěvek na doplnění okapů kostela sv. Barbory v Zahrádkách - finanční dar ve výši 12 000,- Kč
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Oslovit LAG Podralsko o zajištění dotace na opravu Božích muk, v případě neobdržení dotace budou
opravena Boží muka na náklady Obce Zahrádky
2) K provedení rozpočtových změn k 31.12.2018
3. Zastupitelstvo odkládá:
1) Projednání smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-4017037/004-CL-Zahrádky, pč.70-kNN, R50
za SS300, SS100 /bod č. 6/3)/

Vážení občané,
Vstoupili jsme do roku 2019. Téměř každý si dává nějaká předsevzetí – co udělá lépe, jak se vypořádá
s problémy, co si koupí atd. Obecní zastupitelstvo má také plán a vizi, jak, kdy a co udělat pro zlepšení
života nás všech.
Největší akcí, kterou připravujeme, a bude se letos realizovat, je nová venkovní učebna u základní školy.
Předpokládaná cena stavby je 2,5 mil. Kč, s dotací ve výši 85%. Další připravenou stavbou je přechod pro
chodce silnice I/15 od Srnků k bytovkám, který bude navazovat na stávající chodník od zdravotního
střediska. Náklady na tento přechod budou asi 800 000,- Kč (požádáme o dotaci).
Ke zlepšení bezpečnosti chodců jsme zadali zpracování projektové dokumentace na chodník podél silnice
III/2601- druhá etapa. Chodník bude navazovat na stávající chodník od Pošty k Sokolovně a bude končit
proti Hostinci U Dlabače.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci naučné stezky naším zámeckým parkem (za čtyřkou), kde bude
umístěno v celém prostoru od „čtyřky“ až k bráně do Karby celkem 9 dřevěných soch pohádkových bytostí
a zvířat.
Připraveny jsou i další akce, např. oprava silnice v Karasech, cesta do Karby za železničním přejezdem,
restaurování Božích muk u bytovek a v Borku. Budou také umístěny dvě nové kryté autobusové zastávky
s lavičkou - u základní školy a u autobazaru.
L. Chvojka
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Finanční odměna starosty.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 22.11.2018, v souvislosti s tím, že jsem byl zvolen uvolněným
starostou, vzešel od zastupitelů požadavek, abych uvedl v Zahr. listech svůj příjem. Ve všech předchozích
obdobích jsem byl starostou vždy neuvolněným, tedy starostou při svém zaměstnání strojvůdce.
Uvolněným starostou, tedy bez jiného zaměstnání, jsem od 1.11.2018.
Výše odměny je dána tabulkou, v mém případě pro všechny starosty obcí s 600 až 1 000 obyvateli. Pro
úplnost uvádím, že do konce prosince 2017 jsem měl odměnu (schválenou zastupitelstvem) 18 600,- Kč
(16 788,- čistého), od 1.1.2018 jsem měl odměnu (schválenou zastupitelstvem) 27 571,- Kč (23 885,čistého). V obou případech to byl tabulkový strop pro neuvolněné starosty. Od 1.11.2018 mám jako
uvolněný starosta odměnu určenou tabulkou, tedy bez možnosti ovlivnění její výše zastupitelstvem,
45 952,- Kč (33 727,- Kč čistého). Od r. 1993 jsem nikdy nedostal žádnou mimořádnou odměnu z obecních
peněz.
Dost často slyším otázku, jak dlouho se pohybuji v komunální politice. V roce 1981 jsem se stal
poslancem MNV Zahrádky, v r. 1984 předsedou MNV do roku 1990, od r.1990 do r. 1993 jsem byl členem
ob. zastupitelstva, 1993 – 1996 místostarostou, 1996 – 2002 starostou, 2002 – 2006 jsem nebyl členem ob.
zastupitelstva (nekandidoval jsem), od r. 2006 až do současnosti starostou. Funkci předsedy MNV nebo
starosty tedy, s dvěma přestávkami, vykonávám již 27 let, 3 roky jsem byl místostarostou.
L. Chvojka
Ze školy
Základní škola a Mateřská škola Zahrádky oznamuje, že termíny zápisů do MŠ a ZŠ v r. 2019 jsou tyto:
- zápis dětí do mateřské školy proběhne v pátek 3. května 2019 v dopoledních hodinách
- zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne ve středu 3. dubna 2019 v odpoledních hodinách
Podrobné informace k zápisům budou vyvěšeny v budově školy a na webových stránkách dva týdny před
termíny.
J. Hoffmannová
Volné pobíhání psů
Na obecním úřadě se v současné době množí stížnosti na volné pobíhání psů po obci i v osadách. Obecně
závazná vyhláška volné pobíhání psů zakazuje. Žádáme občany, aby provedli taková opatření, aby k tomuto
nedocházelo. V případě, že dojde k dalším stížnostem, budeme muset konkrétní případy předat k řešení
přestupkové komisi v České Lípě, se kterou má Obec Zahrádky uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu na řešení
přestupků. Upozorňujeme Vás, že toto řešení je finančně nákladné jak pro obec, která musí za každý
projednaný přestupek uhradit částku 1 000,- Kč, tak i pro majitele psa, kterému přestupková komise uloží
pokutu. V případě opakování přestupku se pokuta výrazně zvyšuje.
Poděkování kulturní komise
Kulturní komise si dovoluje touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nám ochotně pomáhají při
realizaci našich akcí, jakož i firmám za finanční dary. Velké poděkování a úcta patří p. Regině Stehlíkové za
uspořádání sbírky na záchranu varhan v našem kostele sv. Barbory. Díky její obětavosti můžeme v tomto
kostele pořádat nádherné koncerty.
Dovolte nám popřát všem hodně spokojenosti a zdraví v roce 2019. Pevně věříme, že nám budete i nadále
pomáhat. Za členky kulturní komise děkujeme.
L. Hemrlová
Tříkrálová sbírka 2019 v Zahrádkách
Tisíce dobrých skutků s novým rokem přinesla i letošní Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem za laskavé
přijetí koledníků a za důvěru. Díky štědrosti a solidaritě dárců se jim sedm tříkrálových pokladniček
zapečetěných i rozpečetěných na OÚ Zahrádky, usměvavými zaměstnankyněmi p. Rehákovou
a p. Cedrychovou, naplnily velmi štědře. Po pečlivém přepočítání nás velmi překvapila vykoledovaná částka
16 705,- Kč. Oblastní charita Česká Kamenice z darovaných peněz podpoří také děti ZŠ a MŠ Zahrádky.
Letos čelili koledníci vytrvalému dešti, přesto mělo jejich koledování většinou pozitivní ohlasy. Lidé tři
krále vyhlíželi a odměňovali je i drobnými sladkostmi. Těší nás také, že se do Tříkrálové sbírky zapojují děti
z místní ZŠ a už tradičně i p. Drugdová, p. Mokrá, p. Povolná, p. Chladíková, p. Waxmandská, p. Šmat,
p. Kirschner, p. Hemrlová a paní ředitelka Hoffmannová. Bez jejich pomoci by nebylo možné takovou
charitativní akci uspořádat.
Za OCH Česká Kamenice Štěpánka Kecková
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Přehled plánovaných kult. akcí na r. 2019
16.2. Valentýnská diskotéka

24.8. Zahrádecké slavnosti
23.2. Dětský maškarní bál (Motorest Na Kovárně)
7.9. Vaření kotlíkových gulášů (dospělí)
20.4. Babský bál
28.9. Václavská zábava
30.4. Pálení čarodějnic
18.10. Setkání důchodců
11.5. Den matek
26.10. Drakiáda
31.5. Kácení máje
9.11. Štrůdlobraní (soutěž o nejchutnější štrůdl)
1.6. Dětský den
28.11. Vánoční jarmark
22.6. Dětské vaření kotlíkových gulášů (děti + rodič) 5.12. Mikulášská nadílka
20.7. ZahrádkyFEST
Zájezd na Moravu
Kulturní komise zvažuje rozšířit nabídku kulturních akcí o dvoudenní zájezd na Moravu do vinného
sklípku u Mikulova. Předběžný odhad ceny zájezdu je 1 600,- Kč, uskuteční se ale pouze v případě
dostatečného množství zájemců. Z tohoto důvodu provádíme nejprve průzkum zájmu. Jestliže byste měli
zájem, přihlašte se nejpozději do 15.2.2019 na ob. úřadě – osobně nebo na tel. 739 064 986. Zájezd by se
uskutečnil v měsíci říjnu, cena zahrnuje dopravu, nocleh a ochutnávku vína s občerstvením.

Informace
Placení poplatků za pronájmy a odvoz odpadů
Připomínáme, že splatnost místních poplatků za odpady a nájmy pozemků je do 15.3.2019. Ti naši občané,
kteří doloží čestným prohlášením, také do 15.3. 2019, že se v letošním roce budou nepřetržitě zdržovat mimo
naši obec, mají možnost osvobození od místního poplatku. Čestné prohlášení pro tento účel, podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2018, je na webových stránkách obce (www.zahradkycl.cz, sekce „Informace pro
občany“).
Narodili se: Adéla Doležalová, 18.12.2018, manželům Lence a Jakubovi Doležalovým
Dalibor Kopecký, 29.12.2018, Ing. Janě Křížové a Janu Kopeckému
Opustili nás: MUDr. Medřická Milada, 7.12.2018 ve věku 74 let
Krupička Ladislav, 19.12.2018 ve věku 72 let

Vývoz popelnic: leden – duben 2019
Směsný odpad
středa
30.1.2019
středa
13.2.2019
středa
27.2.2019
středa
13.3.2019
středa
27.3.2019

Kontejner Šváby
středa
13.2.2019
středa
13.3.2019
středa
10.4.2019

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

29.1.2019
12.2.2019
26.2.2019
12.3.2019
26.3.2019
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