Číslo 3/2020

7.8.2020

Z usnesení 14. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 23.7.2020
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Pronájem části pozemku p. č. 1 o výměře 48 m2 včetně na něm stojícím objektu občanské vybavenosti
(garáže) ve výši 1 500,- Kč měsíčně a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.
2) Pacht pozemku p. č. 2 o výměře 152 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 30,- Kč/ rok.
3) Stavbu „Vodovodní přípojka“ a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, stavba
„Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 258/1 v rozsahu 4,3 bm a p. p. č. 256 v rozsahu 4,35 bm v k. ú. Zahrádky
u České Lípy.
4) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby „Zařízení distribuční
soustavy NN“ na p. p. č. 50/6, p. p. č. 559 v k. ú. Šváby, p. p. č. 1881, 1965, 1969 v k. ú. Pavlovice
v rozsahu 3 m2 na osazení kabelových pilířů, 1 m2 na osazení podpěrného bodu, 352 bm v k. ú. Zahrádky
u České Lípy.
5) Finanční příspěvek pro žadatele Hospic sv. Zdislavy o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec
ve výši 10 000,- Kč.
6) Finanční příspěvek pro žadatele Linka bezpečí z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 5 000,- Kč.
7) Finanční příspěvek pro žadatele Římsko-katolická farnost Jestřebí, 471 61 Jestřebí 90 na organizaci
koncertu v kostele sv. Barbory ve výši 5 000,- Kč.
8) Finanční příspěvek pro žadatele Denní a pobytové sociální služby p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká
Lípa ve výši 5 000,- Kč.
9) Finanční příspěvek pro žadatele Lípa Musica ve výši 5 000,- Kč.
10) Rozpočtové opatření č. 3/2020 se změnou na straně příjmů o 15 000,- Kč a výdajů o 902 400,- Kč.
2. Zastupitelstvo souhlasí:
Se stavbou „Vodovodní přípojka“ na p. p. č. 375/1, 376 a 378/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
S výstavbou rodinného domu na p. p. č. 348/4 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
S udělením výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Zahrádky.
Se zřízením internetové přípojky na čp. 117 Motorest Na Kovárně na náklady nájemce.
S pronájmem pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách, nájemné bude určeno dle Cenového věstníku
Ministerstva financí ČR.
6) S převodem hřbitova do majetku obce a pověřuje starostu jednat s Diecézí litoměřickou, Dómské
náměstí 1, 412 88 Litoměřice
3. Zastupitelstvo nesouhlasí
1) S prodejem p. č. 93 o výměře 3 283 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
2) S prodejem pozemku p. č. 318 o výměře 597 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
1)
2)
3)
4)
5)

4. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Zajistit nabídky na vytápění venkovní učebny Zahrádky.
2) K jednání s novým majitelem komunikace p. č. 810/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy o zachování přístupu
k bytovkám.
3) Pověřuje místostarostu k podání trestního oznámení na firmu Jan Banom, Chomutovská 1216,
432 01 Kadaň, IČO: 048 81 711 za podvodnou fakturaci.
4) K uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje, programu
8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na projekt "Ošetření významných stromů v obci Zahrádky"
v celkové výši 58 600,- Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje 41 020,- Kč (70%), podíl obce ve výši
17 580,- Kč (30%).
5) Zadat pasportizaci dopravního značení místních komunikací v obci Zahrádky.
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Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Zahrádky
V současné době probíhají práce na výstavbě venkovní přírodovědné učebny u základní školy. Firma
Stavimdomy.cz má již vybudované základy s deskou a provedené zemní práce pro inženýrské sítě a jímku
odpadních vod. Na základovou desku bude přimontována dřevěná konstrukce učebny. Stavba bude dle
smlouvy dokončena ještě v letošním roce a provoz zahájen na jaře 2021.
L. Chvojka

Odpady – jejich třídění a svoz
Dne 23. 7. jsem prováděl svoz a třídění odpadů před odvezením svozovou firmou (p. Šena měl dovolenou).
Plasty jsou asi z poloviny dávány do správných žlutých pytlů, jak je požadováno. Zbytek je dáván do jiných
pytlů s logem Marius Pedersen, nebo i černých či jinak barevných pytlů. Za odvezené vytříděné žluté pytle
dostane obec zpětně zaplaceno, za ostatní barevné pytle naopak obec platí. Do dřevěných ohrádek na
svozových místech patří jen žluté pytle, které si lze vyzvednout na obecním úřadě. Ostatní pytle nechávejte
u svých popelnic, nebo je k nim ve svozový den dejte, protože z ohrádek nebudou odvezeny. Pracovníci obce
je poté musí shromáždit a pytle budou vyvezeny až za dalších 14 dní.
L. Chvojka
Obecní pozemky jako odkládací prostory
Jak tomu bylo v minulosti, i v současnosti využívají obecní plochy někteří lidé k umístění materiálů, které
nechtějí mít na vlastních pozemcích. Vznikají tak pozoruhodná zákoutí, která rozhodně nepřidávají na vzhledu
obce. Na fotografiích je několik ukázek. Doufejme, že dojde k brzké nápravě.
P. Cedrych
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Dopravní komplikace v Zahrádkách
Mnozí občané jistě zaregistrovali, že se zkomplikovala doprava v obci. Příčinou je oprava zchátralých mostů,
kterým léta nikdo nevěnoval patřičnou pozornost. Opravuje se např. mostek na silnici č. 9 přes Mnichovskou
průrvu, kolony stojících aut dosahují ve špičkách až k parkovišti u křižovatky na Srní. Tuto opravu pociťují
občané Borku a v Zahrádkách i někteří v lokalitě „U školy“. Tudy totiž řidiči znalí poměrů kolony objíždějí.
Další dopravní omezení je na mostku přes potok v zatáčce za čističkou vody. Doufejme, že tyto nepříjemnosti
budou brzy minulostí.
P. Cedrych

Zahrádecké slavnosti 2020
I přes nejistou situaci vzhledem k pandemii nového typu koronaviru pokračovali pořadatelé v přípravě
letošního ročníku Zahrádeckých slavností. Na programu se pracovalo již od loňského září. Snažili jsme se
zajistit program pro návštěvníky všech věkových skupin, od dětí až po seniory. Již koncem listopadu byl
program téměř hotov, vystupujícím byly zaslány smlouvy. A pak přišel nouzový stav a nejistota, zda slavnosti
vůbec proběhnou. Optimismus přineslo až rozvolnění hygienických opatření na začátku července. Nyní jen
můžeme doufat, že opět nedojde k jejich zpřísnění. Dalším oříškem, který museli pořadatelé rozlousknout, je
ta skutečnost, že museli zrušit volný vstup pro zahrádecké občany. Toto totiž nemá podporu v zákonech a obci
by mohla hrozit pokuta. Proto bude vybíráno vstupné ve výši 50 Kč od všech návštěvníků mimo dětí do 15 let
a osob zdravotně postižených.
A jaký bude program? Zajímavá bude ukázka výcviku služebních psů, pro děti je připraveno dětské
představení s písničkami a vystoupením kouzelníka, pro všechny pak vystoupení bublináře Václava Strassera.
Pro seniory /a nejen pro ně/ je naplánováno vystoupení populární skupiny VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
(známé z TV Šlágr). Pro rockové fanoušky bude vystoupení skupiny KISS revival, pro vyznavače středního
proudu pak kapela VERONA. Překvapení chystají místní dámy, závěr programu bude patřit Marku
Černochovi se skupinou Angels.
Samozřejmostí budou četné stánky, možnost občerstvení, pouťové atrakce. Na fotbalovém hřišti pak bude
základna vrtulníku, kde si budou moci návštěvníci zaplatit vyhlídkový let a prohlédnout si Zahrádky a okolí z
ptačí perspektivy. Na úplný závěr je plánován ohňostroj.
Za pořadatele Petr Cedrych
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Kotlíkové zvěřinové guláše
Soutěž v jejich vaření se uskuteční v sobotu 5. září od 10.00 hod. v zámeckém parku v Zahrádkách. V rámci
doprovodného programu vystoupí myslivečtí trubači, návštěvníci se mohou těšit také na ukázky vábení zvěře
nebo na seznámení s různými plemeny loveckých psů. Od 11 do 13 hod. bude hrát DUO ADAMIS. Propozice
soutěže a přihlášky do soutěže jsou k dispozici na stránkách Okresního mysliveckého spolku Česká Lípa –
oms.ceskalipa.cz.
Otevření naučné stezky v parku
Otevření se uskuteční také v sobotu 5. 9. 2020. Přijede televize PRIMA společně se známými herci, kteří
v této televizi účinkují. TV Prima natočí o akci dokument, který na svém programu zveřejní.
Varhanní koncert s komorním zpěvem
V sobotu 22. 8. 2020 od 16.00 hod. v kostele sv. Barbory v Zahrádkách si můžete poslechnout hudbu od
baroka po současnost. Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, C. Saint-Saënse, A. Dvořáka.
Varhany: Mgr. Marie Truncová
Violoncello: Jan Marek
Zpěv: Komorní sbor CČSH v České Lípě
Narodili se: Hnízdo Josef, Tereze Popové a Josefu Hnízdovi
Kubeš Vojtěch, Evě Kolocové a Filipu Kubešovi
Opustili nás: Vorlíček Josef, 19. 6. 2020 ve věku 60 let
Vývoz popelnic: srpen - říjen 2020
Směsný odpad
středa
12.8.2020
středa
26.8.2020
středa
9.9.2020
středa
23.9.2020
středa
7.10.2020
středa
21.10.2020

Kontejner Šváby
středa
12.8.2020
středa
26.8.2020
středa
9.9.2020
středa
23.9.2020
středa
7.10.2020

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

11.8.2020
25.8.2020
8.9.2020
22.9.2020
6.10.2020
20.10.2020
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