Číslo 4/2021

3.12.2021

Z usnesení 25. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 18.11.2021
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Nabídku na administraci výběrového řízení na dodavatele služby svozu odpadu Mgr. Jakuba Derynka,
473 01 Slunečná 106,IČO 047 35 510 ve výši 50 000,- Kč a pověřuje starostu uzavřít Smlouvu o
administraci zakázky.
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
(500,- Kč/os./rok)
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 816/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy,
zemní kabel NN + pilíř PPS, a to ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4018615/VB/01 na p. p. č. 256 v k. ú.
Zahrádky u Č. Lípy, zemní kabelové vedení a pojistkový pilíř, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
5) Dotaci na činnost TJ Sokol Zahrádky na rok 2022 ve výši 60 000,- Kč.
6) Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2021 ve složení: předseda – Ladislava
Hemrlová, členové - Ing. Dana Reháková, Ivana Cedrychová, Miroslav Čech, Romana Čemeryšová,
Jitka Skalická, Petr Šena.
7) Upuštění od nájemného za období 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 Motorestu Na kovárně z důvodu výstavby
kruhového objezdu na křižovatce I/9 a I/15 a tím vzniklého omezení provozu
8) Záměr pronajmout nebytové prostory Motorest Na Kovárně čp. 117 a pozemky p. č. 375/1, část o
výměře 400 m2, p. č. 376 o výměře 159 m2 a p. č. 378, část o výměře 165 m2 v k. ú. Zahrádky u České
Lípy za minimální nájemné 15 000,- Kč měsíčně.
9) Pacht pozemků p. č. 605/2 o výměře 23 792 m2 a p. č. 605/4 o výměře 1 341 m2 v k. ú. Zahrádky u
České Lípy, za cenu 15 000,- Kč/rok na dobu 5 let a pověřuje starostu obce uzavřením pachtovní
smlouvy.
10) Pacht pozemku p. č. 605/3 o výměře 2 134 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 2 134,- Kč/rok
na dobu 5 let a pověřuje starostu obce uzavřením pachtovní smlouvy.
11) Pacht pozemku p. č. 97/2 o výměře 1 144 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 0,50 Kč/m2/rok
na dobu 5 let a pověřuje starostu obce uzavřením pachtovní smlouvy.
12) Pacht pozemků p. č. 468/1, část o výměře 140 m2 a p. č. 469/54, část o výměře 110 m2 v k. ú.
Zahrádky u České Lípy za cenu
0,50 Kč/m2/rok na dobu 5 let a pověřuje starostu obce uzavřením pachtovní smlouvy.
13) Pacht pozemků p. č. 727, část o výměře 930 m2 a p. č. 736 o výměře 338 m2 v k. ú. Zahrádky u České
Lípy za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu 5 let a pověřuje starostu obce uzavřením pachtovní smlouvy.
14) Pacht pozemků p. č. 290/2 o výměře 119 m2, p. č. 291/2, část o výměře 20 m2 a 289/1 o výměře
225 m2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu 5 let a pověřuje starostu obce
uzavřením pachtovní smlouvy.
15) Cenovou nabídku firmy Stavimdomy cz s.r.o., Neumannova 1453, 156 00 Praha 5, IČO: 24 086 864
ve výši 177 684,- Kč včetně DPH - zakázka „Zahrádky – venkovní WC“ u Venkovní přírodovědné
učebny Zahrádky a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo.
16) Rozpočtové opatření č. 6/2021 se změnou na straně příjmů o 669 533,53 Kč a výdajů o 531 338,- Kč.
17) Program rozvoje obce Zahrádky na období 2022-2027 s doplněním půdní vestavby základní školy,
projekt na půdní vestavbu a úpravu šatny a umývárny v mateřské škole.
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2. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Vyhlášením výběrového řízení na dodavatele služby svozu odpadu.
2) Vyhlášením výběrového řízení na údržbu zeleně dále uvedených ploch - Lipová alej, RD v lokalitě
U školy, alej do Borku, cesta od žel. přejezdu do Karby. Základní kritéria údržby – seč 2 x ročně s
uklizením posečené hmoty do přistavených obecních kontejnerů, s možností rozšíření o 3. seč v dané
sezoně v případě potřeby.
3) Oslovením Ing. Jana Kirschnera o doplnění rekonstrukce čp. 130 včetně rozpočtu do 10. 12. 2021.
4) K zajištění stavební dokumentace a stavebního povolení pro stavbu zvýšení plochy křižovatek
MK14d a MK15d (odbočky z místní komunikace do Borku do lokality U školy)
Zvýšení ceny za domovní odpad
Od 1.1.2022 se zvyšuje poplatek za odvoz domovního odpadu ze 420,- na 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek
se zvyšuje po mnoha letech jako důsledek průběžně se zvyšující ceny svozu a ukládání domovního odpadu.
I tak tvoří poplatky od občanů méně než třetinu částky placené obcí za tuto službu.
Pro přehled uvádíme platby za r. 2020 : od občanů bylo vybráno 280 000,- Kč, obec zaplatila celkem
923 000,- Kč, doplatila tedy 652 000,- Kč. Zvýšení se týká také chatařů a chalupářů.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. – 9.10.2021
Výsledky volebního obvodu Zahrádky
Voleb se zúčastnilo 348 oprávněných voličů z 557 zapsaných, tedy 62,48 %. Všechny odevzdané hlasy
byly platné.
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Chodník od Sokolovny k č.p. 196 (p. Kopecký)
Stavba chodníku po levé straně silnice na Sosnovou od Sokolovny do zatáčky k p. Kopeckému je
připravena a smluvně zajištěna na příští rok, stavbu provede fa Silnice Žáček s.r.o. Č. Lípa. Stavba bude
zahájena v březnu a dokončena v červenci 2022.
Celkové náklady budou 3 085 508 Kč, včetně DPH.
Služba pojízdného řeznictví
Informujeme občany o možnosti nákupu v pojízdném řeznictví - každý čtvrtek od 12.10 do 12.25 u
autobazaru a od 12.30 do 12.50 hod. u bytovek.
Přechod silnice I/15
Byla dokončena stavba „Zahrádky – přechod I/15“. Jedná se o chodník navazující na stávající k bytovkám,
součástí stavby je nasvícený přechod a část nového veřejného osvětlení. Tím se zvýší bezpečnost chodců při
přecházení frekventované silnice. Náklady na vybudování jsou 1 076 765,- Kč dle smlouvy o dílo. Dotace
bude více jak 600 000,- Kč.
Dotace na stromy
V rámci projektu „Ošetření významných stromů v obci Zahrádky“ byla poskytnuta účelová dotace
z rozpočtu Lib. kraje. Ošetřeno bylo 5 vysokých stromů u obecního úřadu. Stromy byly ošetřeny
horolezeckým způsobem, Lib. kraj přispěl částkou 62 500,- Kč.
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Běh Lipovou alejí
27. ročník se konal 18.9.2021, zúčastnilo se celkem 72 závodníků. Uvádíme vítěze jednotlivých kategorií a
umístění zahrádeckých závodníků.

Půlnoční mše
Půlnoční mše bude v kostele v Zahrádkách 24.12. 2021 od 21 hod. Konání dalších bohoslužeb bude
uvedeno v informační nástěnce na kostele.
Tříkrálová sbírka
Pokud by okolnosti dovolily, budou koledníci s doprovodem koledovat v sobotu 9.1.2022 odpoledne.
Opustili nás: Bareš Jiří, 10.11.2021 ve věku 89 let
Vývoz popelnic: prosinec 2021 – březen 2022
Směsný odpad
středa
8.12.2021
středa
22.12.2021
středa
5.1.2022
středa
19.1.2022
středa
2.2.2022
středa
16.2.2022
středa
2.3.2022
středa
16.3. 2022

Kontejner Šváby
středa
29.9.2021
středa
13.10.2021
středa
10.11.2021
středa
8.12.2021

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

7.12.2021
21.12.2021
4.1.2022
18.1.2022
1.2.2022
15.2.2022
1.3.2022
15.3.2022
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