Číslo 2/2019

15.3 2019

Z usnesení 4. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 28.2.2019
1. Zastupitelstvo schvaluje:
Smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-4017037/004-CL-Zahrádky, pč.70-kNN, R50 za SS300, SS100
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4016443/VB01
Prodej pozemku p.č. 700/9 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, část o výměře cca 500 m2, cena 100,- Kč/ m2
Prodej pozemku p.č. 507 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy, část o výměře cca 1000 m2, cena 100,- Kč/ m2
Finanční podporu pro Denní a pobytové sociální služby, p.o. ve výši 5.000,- Kč
Finanční podporu pro Snílkův dům na půl cesty o.p.s. ve výši 5.000,- Kč(pro děti odcházející z dětských
domovů)
7) Koupi nového traktůrku na údržbu fotbalového hřiště a obecní zeleně cena do 400 000,- Kč)
8) Aktualizaci dokumentu „Program rozvoje obce Zahrádky“ za úplatu 5.000,- Kč
sdružením LAG Podralsko
9) Rozpočtové opatření č. 1/2019
10) Podání žádosti o dotaci do programu MMR–Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci „Obnova
místních komunikací obec Zahrádky“
11) Příspěvek v částce 8.000,- Kč na akci “Otvírání Pekla“ pořádanou ve spolupráci s Městem Č. Lípa
12) Zadání výběrového řízení Jakubu Derynkovi na zhotovení akce „Chodník, přechod pro chodce a
veřejné osvětlení přechodu pro chodce“ na p.p.č.790/1, 790/2, 790/3, 810, 368/6 v k.ú.Zahrádky u České
Lípy (silnice I/15 u bytovek)
13) Dodavatele nových webových stránek obce firmu Galileo
14) Opravu cesty p.č.98 (odbočka za žel. přejezdem směrem do Karby) v k.ú.Zahrádky u Č. Lípy a cesty
ke hřbitovu p.č.809 (kolem hřbitova k zadní bráně) v k.ú.Zahrádky u České Lípy, datum realizace
investice v roce 2019
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) K oslovení policie k umístění semaforů na silnici I/15 u školy a pověření umístění zpomalovacích
retardérů na silnici III/2601 u obecního úřadu směrem k zámku
2) K oslovení právního zástupce k rozboru oprávněnosti nájemce čp. 117 (motorest) k těmto krokům a
zároveň vyzývá starostu k oslovení odborníka z oblasti stavebnictví k posouzení stavu poškozených
částí objektu a k podání návrhu na jejich odstranění
3. Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Vypovězení nájemní smlouvy nájemci Miroslavu Čechovi v objektu čp.6 Hospůdka u zámku
Ze školy
Základní škola a Mateřská škola Zahrádky připomíná, 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
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Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2019
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.
Nebezpečný odpad ale musí být oddělen, proto se nesmí dávat do velkých kontejnerů.
Přineste ho v sobotu 6.4.2019 dopoledne 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 5. dubna,
kdy budou kontejnery přistaveny, do neděle 7. dubna,
v pondělí 8.4. budou kontejnery odvezeny.
Připravované kult. akce v letošním roce
20.4. Babský bál
7.9. Vaření kotlíkových gulášů (dospělí)
30.4. Pálení čarodějnic
28.9. Václavská zábava
11.5. Den matek
18.10. Setkání důchodců
31.5. Kácení máje
26.10. Drakiáda
1.6. Dětský den
9.11. Štrůdlobraní (soutěž o nejchutnější štrůdl)
22.6. Dětské vaření kotlíkových gulášů (děti + rodič) 28.11. Vánoční jarmark
24.8. Zahrádecké slavnosti
5.12. Mikulášská nadílka

Informace
Zájezd na Moravu
Připravovaný podzimní zájezd na Moravu se pro malý počet zájemců neuskuteční.
Tel. spojení na obecní úřad Zahrádky
Na ob. úřad se lze dovolat dvojím způsobem:
1) Od počátku roku nově přímo na tel. číslo 487 877 454.
2) Nebo na tel. číslo 739 064 986, kde budete nejprve informováni o přesměrování a následně ihned spojeni.
Babský bál
Se uskuteční v sobotu 20.dubna od 20 hod. na Sokolovně. K tanci bude hrát skupina GALAXIE, bohatá
tombola a překvapení Babského komanda. Těšíme se na vás.
Pálení čarodějnic
Bude v úterý 30.dubna od 18 hod. na fotbalovém. hřišti. Nejprve diskotéka pro děti (buřty a limo pro ně
zdarma). Po setmění zábava pro dospělé, velká a malá hranice, pivo, gulášek, párek v rohlíku. Celý večer hraje
DJ VÁPNO.
Den matek
Je připravován na sobotu 11.května od 14 hod. na Sokolovně. Oslavu zpříjemní vystoupení dětí naší školy.
Kácení máje
Bude v pátek 31.května na fotbalovém hřišti.

3

Obecní lesy
Novým správcem obecních lesů je p. David Masopust ze Zahrádek., tel. 725 481 983. Zájemci o dřevo
z obecních lesů se nyní budou domlouvat pouze s ním.
Dětský den
Tradiční formou uspořádaný Dětský den se uskuteční v sobotu 1.6.2019 od 13 hod v zámeckém parku. Děti na
pohádkových stanovištích budou, i se svým doprovodem, plnit rozličné úkoly, nakonec si u pohádkové babičky
budou moci vybrat zaslouženou odměnu.
Odemykání Pekla
Tato zcela nová akce, konaná MěÚ Česká Lípa, ve spolupráci s obcemi Zahrádky a Sosnová, se uskuteční
v sobotu 13.dubna od 11 hod. Jedná se o 5 km výlet do přírody z Karby přes Lisovu samotu a Kozí farmu
Nový Dvůr do cíle u zámku Zahrádky. Cestou bude rozmístěno 10 pohádkových zastavení, v cíli buřty,
limonáda a pivo. Sraz účastníků a zahájení slavnostní fanfárou bude v Karbě u cedule označující začátek Pekla
(bývalý mlýn)
Placení poplatků za pronájmy a odvoz odpadů
Připomínáme, že splatnost místních poplatků za odpady a nájmy pozemků uplynula dnem 15.3.2019. Ti naši
občané, kteří doloží čestným prohlášením, 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: Jiří Hruška, 25.9.2018 Patricii Jantačové a Jiřímu Hruškovi
Kateřina Hůlková, 17.10.2018 manž. Janě a Miloslavu Hůlkovým
Roman Slavík, 9.1.2019 Lucii Nguyenové a Rostislavu Slavíkovi
Adéla Fridrichová, 24.1.2019 Nikole Virágové a Janu Fridrichovi
Opustili nás: Provazník Augustin, 23.1.2019 ve věku 85 let
Vývoz popelnic březen – květen 2019
Směsný odpad
středa
13.3.2019
středa
27.3.2019
středa
10.4.2019
středa
24.4.2019
středa
8.5.2019

Kontejner Šváby
středa
13.3.2019
středa
10.4.2019
středa
8.5.2019

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

12.3.2019
26.3.2019
9.4.2019
23.4.2019
7.5.2019
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