Číslo 2/2020

28.5.2020

Z usnesení 13. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 14.5.2020
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zahrádky za rok 2019 bez výhrad.
2) Závěrečný účet obce Zahrádky za rok 2019 bez výhrad.
3) Účetní závěrku obce Zahrádky za rok 2019 bez oprav.
4) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2019 bez oprav.
5) Rozpočtové opatření č. 2/2020 se změnou na straně příjmů 77 890,- Kč, výdajů 99 540,- Kč.
6) 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.
7) 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.
8) 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.
9) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4018061 a právo provést stavbu p. p. č. 814
v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
10) Prominutí nájemného nebytového prostoru Motorestu Na Kovárně čp. 117 od 12. 3. 2020 do 25. 5.
2020.

1)
2)
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2. Zastupitelstvo souhlasí:
S výstavbou rodinného domu na p. p. č. 261/6, 261/4, 261/1 v k. ú. Zahrádky České Lípy.
Se zrušením obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Se zrušením obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
S podáním žádosti o dotaci, v případě, že bude vypsána, na 2. etapu opravy místní komunikace Karasy
(zajistí firma ISONOE).
S pořízením 3 domácích videotelefonů pro Základní školu a Mateřskou školu ve výši 22 000,- Kč.

3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) K zajištění cenové nabídky na jednoduché opravy a k výměně opotřebovaného zařízení Motorestu Na
Kovárně.
2) Vypsáním nového výběrového řízení zadávacího řízení stavby „Zahrádky – přechod I/15“.
3) Jednáním o ceně pozemků v areálu Úpravny vody v Zahrádkách, které chce odkoupit SVS a.s. od obce
Zahrádky.
4. Zastupitelstvo ruší:
1) Zadávací řízení ke zhotovení stavby „Zahrádky – přechod I/15“ umístěné na profilu zadavatele,
nepřihlásil se žádný zájemce na zhotovení díla.
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Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Zahrádky
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 14.5.2020 rozhodlo, že přírodovědnou učebnu na školní
zahradě postaví firma Stavimdomy.cz, s.r.o. Stavba dle podepsané smlouvy bude dokončena do konce
října letošního roku v celkovém nákladu 3 098 621,- Kč, včetně DPH. Na stavbu je poskytnuta dotace
z prostředků Integrovaného operačního programu ve výši 50 % uznatelných nákladů. Jedná se o
dřevostavbu na betonových základech.
L. Chvojka
Vážení občané!
Tak je to konečně za námi! 17. května skončil nouzový stav, který trval 66 dní. Bylo to období velmi dlouhé
a vůbec ne jednoduché. Nemohli jsme dělat běžné věci, na které jsme byli doposud zvyklí, a brali jsme je jako
naprostou samozřejmost. Většina z nás po určitý čas nemohla pracovat, sportovat, chodit do přírody, děti
nemohly chodit do školy, zastavil se společenský život nám všem. Najednou se nadalo zajít si na oběd, večeři,
posedět s přáteli u piva, čaje nebo kávy. Omezený byl chod nemocnic, praktických a odborných lékařů, úřadů,
omezená byla i hromadná doprava, uzavřeny hranice. To se projevilo i v rodinách – najednou zůstali všichni
uzavřeni doma, rodiče museli s dětmi vypracovávat domácí úkoly, u čehož si mohli zopakovat učivo, a asi se
nepletu, že občas měli s češtinou i matematikou menší či větší problémy, než by očekávali.
Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří dodržovali všechna nepříjemná opatření a zákazy, které byly před
krizí nemyslitelné, a zároveň se snažili si zachovat zdravý úsudek, nepodléhali panice a špatné náladě.
Děkuji všem šičkám roušek, které se okamžitě vrhly ke svým šicím strojům a neúnavně zásobovaly naše
občany doma šitými rouškami bez jakéhokoliv nároku na honorář.
Všichni věřme, že tato doba se již hned tak nevrátí a že zase budeme moci za určitých pravidel žít
plnohodnotný pracovní, společenský i kulturní život.
Přeji všem občanům pevné zdraví.
L. Chvojka

Přehled opatření, která by měl pro občany platit po 25. květnu 2020
Kde bude povinnost nosit roušku
• vnitřní prostory staveb (kromě bydliště)
• v MHD
• v taxíku
• tam, kde se nachází dvě osoby (mimo rodinné příslušníky) do 2 metrů od sebe
• venkovní i vnitřní koupaliště, sundat si je mohou jen ve vodě nebo na lehátku
• v restauracích, a to jak pro personál, tak pro hosty, lidé je budou moci odložit jen při konzumaci,
roušku by si měl nasadit každý, kdo se zvedne od stolu
Kdy a kde je možné sundat roušku (od 25. května)
• na volném prostranství s rozestupy 2 metry (ve městě i v přírodě)
Od 25. května budou otevřeny
• restaurace, hotely, bary
• hrady a zámky
• bazény, wellness centra, solária či sauny
• vnitřní prostory zoologických a botanických zahrad
Od 25. května budou povoleny
• návštěvy v pobytových sociálních zařízeních a domovech seniorů
• hromadné akce od 25. května mohou stoupnout z dosud povolené stovky lidí na 300 lidí s rozestupy
2 m od sebe (mimo rodinné příslušníky)
Všechna tato opatření mohou být průběžně upravována.
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Svoz objemného a nebezpečného odpadu
Změna systému svozu objemného a nebezpečného odpadu se osvědčila, budeme proto tímto způsobem
pokračovat i v budoucnosti. Oproti tradičnímu svozu minulých let jsme na podzimním svozu ušetřili přibližně
70 000,- Kč, protože cizí občané nemohli již svůj odpad k nám ukládat.
Letošní jarní svoz bude tedy jen jeden den, a to v sobotu 30. května.
Svozové auto bude přistavováno dle níže uvedeného harmonogramu na již tradiční svozová místa. Občané
tedy nebudou odkládat odpad na zem, ale přímo ho s pracovníkem obce dají do kontejneru. Pracovník obce
bude dohlížet, aby do kontejneru nebyly dávány nepatřičné materiály (např. stavební suť, plasty,
polystyren stavební apod.). Občané by si tedy měli dobře přečíst, co do kontejneru patří, aby si část svého
odpadu nemuseli odvézt zpět. Svoz odpadu je určen pouze pro občany a chataře Zahrádek, v případě
pochybností může být občan požádán o prokázání příslušnosti k Zahrádkám předložením občanského
průkazu.
Nikde tedy nebude kontejner bez pracovníka obce.
Občané si budou moci podle harmonogramu vybrat kterékoliv svozové místo podle svých časových
možností. V 8.00 bude přistaven kontejner do Borku, odkud bude v 10.00 odvezen.
V 8.30 bude přistaven kontejner do Karas, odkud bude v 10.30 odvezen.
V 9.00 bude přistaven kontejner na náměstíčko, odkud bude po 13.00 odvezen.
V 9.30 bude přistaven kontejner k autobazaru odkud bude po 13.00 odvezen.
V 10.00 bude přistaven kontejner k bytovkám, odkud bude po 13.00 odvezen.
V 10.30 bude přistaven kontejner za vodu, odkud bude po 13.00 odvezen.
PO ODVEZENÍ KONTEJNERŮ Z JEDNOTLIVÝCH MÍST UŽ NA TATO MÍSTA NESMÍ BÝT
ODPAD ODKLÁDÁN !!!
Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem z domácností), který vzhledem ke
svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob.
Do objemného odpadu zpravidla PATŘÍ upotřebený starý nábytek, matrace, koberce, sanitární keramika,
objemné lepenkové obaly, skleněné, plastové a kovové obaly apod.
Do objemného odpadu rozhodně NEPATŘÍ stavební odpady, nebezpečné odpady, pneumatiky,
elektrozařízení, stavební polystyren.
Zvlášť upozorňujeme, že nebude možné odkládat do kontejneru ojeté pneumatiky ani díly automobilů.

Nebezpečný odpad lze odkládat na svozová místa též v sobotu do 13 hod., poté bude zvláštním
autem odvezen.
Seznam nebezpečného odpadu: barvy a laky nebo jiné nebezpečné látky, motorové, převodové a mazací
oleje a jejich obaly, 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.
Jedlé oleje
Jedlé oleje je možno odevzdávat do hnědé nádoby na ob. úřadě, do které je třeba je vhazovat pouze
v plastových obalech, uzavřených víčkem. Jiný obal než takovéto lahve (sklo, hliník apod.) nelze použít.
Kovy
Na dvoře ob. úřadu je i nádoba s nálepkou KOV. Do této nádoby mohou občané ukládat jakékoliv kovy, tedy
ne jenom železo, plechové obaly apod.
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Očkování psů
Očkování psů a koček se uskuteční v neděli 7. června 2020 v následujících časech a místech:
10:00 – 10:45 Obecní úřad Zahrádky (ne autobazar)
11:00 – 11:15 Karasy
11:30 – 11:45 Borek
Vzteklina 250,- Kč, kombinace 400,- Kč, čip 400,- Kč.
Zdravotní středisko v současné době
Vzhledem k epidemii nového typu koronaviru byl vyhlášen vládou ČR nouzový stav. V jeho rámci byla
přijata i opatření, jakým způsobem mají v celé zemi fungovat zdravotnická zařízení /včetně ordinací
praktických lékařů/. Byla okamžitě pozastavena veškerá neakutní péče, ordinace fungovaly pouze přes
telefon či e-mail, byla prováděna pouze neodkladná vyšetření. Díky příznivé epidemiologické situaci mohlo
dojít k pozvolnému uvolňování přísných epidemiologických opatření. To se týká i naší ordinace – ta se
pozvolna vrací k normální činnosti. Již je možno objednávat se i k neakutním výkonům jako jsou preventivní
prohlídky, vyšetření na zdravotní a řidičské průkazy, zbrojní průkazy, prohlídky do zaměstnání. Ordinace
však i nadále musí zavést příslušná opatření, aby se pacienti nesetkávali v uzavřené čekárně. Proto je nutné
předem zavolat a domluvit si čas vyšetření.
Toto opatření bude trvat až do odvolání.
P. Cedrych
Dovolená MUDr. Cedrycha
Všechny ordinace MUDr. Cedrycha budou uzavřeny od 15.6. do 26.6.2020. Zástup bude určen dodatečně a
oznámen ob. úřadem.
Vstup na obecní úřad
Vstup je povolen pouze horním vchodem a s nasazenou rouškou. Po vstupu zazvoňte zvonkem položeným
na stolku a vyčkejte příchodu pracovníků ob. úřadu, kteří vám poskytnou další informace.
Otevřeno pro občany bude vždy v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hod. (platí i pro knihovnu).
Pokud lze, vyřiďte vše potřebné telefonem – 487 877 454.
Narodili se: Zoubek Matouš, 14.3.2020 Veronice Hejdové a Lukáši Zoubkovi
Opustili nás: Příhonský František, 5.3.2020 ve věku 71 let
Jagerská Marie, 7.4.2020 ve věku 87 let
Vývoz popelnic červen - srpen 2020
Směsný odpad
středa
3.6.2020
středa
17.6.2020
středa
1.7.2020
středa
15.7.2020
středa
29.7.2020
středa
12.8.2020

Kontejner Šváby
středa
3.6.2020
středa
17.6.2020
středa
1.7.2020
středa
15.7.2020

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

2.6.2020
16.6.2020
30.6.2020
14.7.2020
28.7.2020
11.8.2020

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
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Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

