Číslo 1/2021

18.3.2021

Z usnesení 18. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 23.12.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Pronájem nebytových kancelářských prostor v přízemí objektu Zahrádky čp. 130 pro LAG Podralsko
z. s., IČO 266 63 015 na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 za částku 1 000,- Kč měsíčně, vodné a
stočné paušálně ve výši 100,- Kč měsíčně, energie nejsou předmětem nájmu.
2) Novostavbu rodinného domu, vybudování přípojky elektro NN, vrtanou studnu, domovní ČOV a
zpevněné plochy na p. p. č. 313/2 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
Z usnesení 19. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 04.03.2021
1. Zastupitelstvo schvaluje:
1) Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění střednědobého plánování a spolufinancování
sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Česká Lípa.
2) Navýšení nájemného bytu ve 2. podlaží čp. 130 (bývalý obecní úřad) o zákonem stanovených max. 20 %
od 1. 5. 2021 t.j. o 661,- Kč.
3) Záměr pronajmout nebytové prostory čp. 6 „Hospůdka U Zámku“ za účelem provozování pohostinské
činnosti od 6. 5. 2021 na dobu 5 let. Výše nájmu nejméně 4 500,-/měsíc, vítězí nejvyšší podaná nabídka.
Energie nejsou předmětem nájmu, nájemce je hradí dle skutečnosti, vodné paušálně ve výši 500,- Kč.
4) Smlouvu o budoucí smlouvě o provedení stavby „Kanalizační přípojka“ na p. p. č. 256 v k.ú. Zahrádky
u České Lípy v délce 7 bm a p. p. č. 258/1 v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy v délce 13 bm.
5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Zařízení distribuční
soustavy“ č. IV-4019995/VB/2 na p. p. č. 375/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy v délce 44 bm.
6) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby „Zemní kabelové
vedení IV-12-4018615/VB01 na p. p. č. 256 v k.ú. Zahrádky u České Lípy v délce 31 bm.
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
8) Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10141795 na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu.
9) Přidělení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2020 ve výši 71 306,90 Kč do rezervního
fondu školy.
10) Žádost o snížení nájemného obchodu „Smíšenka Sokolovna“ na částku 2 000,-/měsíc od 1. 3. 2021
do 31. 12. 2021.
11) Rozpočtové opatření č. 1/2021 se změnou na straně příjmů o 571 020,- Kč a výdajů o 18 000,- Kč.
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2)
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2. Zastupitelstvo souhlasí:
S dodatečným povolením stavby kolny na části p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
S dodatečným povolením stavby oplocení na části p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u České Lípy.
S dodatečným povolením stavby 2 kolen a přístřešku na části p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u Č. Lípy.
S dodatečným povolením stavby 2 kolen a přístřešku na části p. p. č. 610/1 v k. ú. Zahrádky u Č. Lípy.

3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Oslovením projektanta k možnosti využití prostor čp. 130 na případnou jednu nebo dvě bytové jednotky.
2) K zajištění monitoringu víceúčelového hřiště kamerovým systémem.
Netradiční školní rok
Letošní školní rok je hodně zvláštní. V září nebylo možné přivítat prvňáčky společně se všemi spolužáky
z ostatních ročníků, protože se děti nesměly ve skupinách míchat, nesměly se potkávat v jídelně, družině, na
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chodbách ani na WC. Ráno při vstupu do školy i školky je nám všem změřena tělesná teplota, školáci a
dospěláci si nasadí roušku a nosí ji (během dne i vyměňují) po celou dobu v budově. Všude je k dispozici
desinfekce, pravidla se dodržují. "Normální" chod školy vydržel do 13. října 2020. Ještě jsme se ve škole ani
nerozkoukali a 14. 10. nastalo plošné uzavření škol. Došlo opět na distanční výuku (již jsme to zažili v březnu
- květnu 2020). S prvňáčky a druháky se zapojili do výuky, pod metodickým vedením učitelek, rodiče doma.
Starší žáci zvládají online výuku pod vedením učitelek již samostatněji. Velice těžké období pro děti, rodiče i
učitele. Velmi chybí osobní kontakt, kamarádi. Velmi chybí i doprovodné akce, na které jsme byli ve škole
zvyklí. Divadla, koncerty, plavání, bruslení, spaní ve škole, škola v přírodě, ale také osobní kontakt s rodiči.
Mateřské školy zůstaly od září po celou tu dobu v provozu. Žáci se potom po několika týdnech do škol vrátili,
radost netrvala dlouho - za 3 týdny opět úplné uzavření. Prvňáčkové a druháčci se vrátili za přísných
hygienických opatření do školy po Novém roce. Třetí až pátý ročník se od 18. prosince již do školy nevrátil.
Během docházky do školy se objevil u jedné naší žákyně covid, následně i u paní vychovatelky. Třída i
pedagogové museli na 10 dní do karantény. Z tohoto školního roku jsou žáci 1. a 2. ročníku doma kvůli
pandemii již 10 týdnů, 3. až 5. ročníky 18 týdnů - a nevíme, kdy se ve škole opět sejdeme. V současné době
jsou uzavřeny školy mateřské i základní. Všichni se moc těšíme na společný návrat.
J. Hoffmannová

Jarní svoz objemného a nebezpečného odpadu
Letošní jarní svoz bude jen jeden den, a to v sobotu 24. dubna.
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, stavební
polystyren 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, plastové a kovové obaly, také polystyren obalový (obaly výrobků), který má jiné
chemické složení než polystyren izolační.
Do objemného odpadu rozhodně NEPATŘÍ stavební odpady, nebezpečné odpady, pneumatiky,
elektrozařízení, stavební polystyren izolační jakýkoliv.
Zvlášť upozorňujeme, že nebude možné odkládat do kontejneru ojeté pneumatiky ani díly automobilů.
Při koupi nových pneumatik je prodejce povinen bezplatně přijmout stejný počet ojetých zpět.
Ojeté pneumatiky mohou občané odvézt zdarma do autobazaru FILEK ZAHRÁDKY.
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.
Zpětný odběr ojetých a poškozených pneumatik
Autobazar FILEK ZAHRÁDKY nabízí již nyní zdarma odběr použitých automobilových pneumatik. Není
tedy nutné je vozit do sběrného dvora ani k lesu.
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Očkování proti Covid-19
V současné době se snad již konečně rozběhlo očkování
proti onemocnění Covid-19. Nyní jsou doočkováváni
senioři ve skupině nad 80 let, začala i registrace osob
starších 70 let. Zájemci se mohou registrovat do očkovacích
center přes internet cestou centrálního registru (na
stránkách ministerstva zdravotnictví či pomocí linky 1221),
nově je spuštěna
i registrace v ordinacích
praktických lékařů. Je nutné pamatovat na to, že pokud se
člověk objedná do očkovacího centra přes centrální registr,
nemůže se již hlásit k očkování
u praktického lékaře,
totéž platí i naopak. Od dubna má odstartovat registrace
osob starších 60 let.
Občané Zahrádek, kteří jsou registrováni u nás, se objednávají přímo v ordinaci na telefonu 773 973 365.
Dle posledních zpráv od krajského koordinátora očkování by měly vakcíny dorazit během 2 týdnů.
V poslední době se stále častěji objevují poznámky, že se do ordinace nejde dovolat. To je bohužel pravda,
současná situace je hektická, volají lidé ohledně karantén, žádanek na testy na Covid-19, vystavování
pracovních neschopností atd. Vyřizujeme 40-50 telefonátů denně, takže k dovolání se do ordinace se musí
pacienti obrnit trpělivostí. Snad se již brzy začne situace zklidňovat.
P. Cedrych
Stavba kruhové křižovatky
Při jednání s ředitelem ŘSD na zdejším obecním úřadě jsme se dověděli (snad konečně platné) informace
o stavbě kruhové křižovatky silnic I/9 a I/15 u Hotelu Pošta. Stavba by měla být zahájena koncem měsíce
dubna a dokončena v měsíci listopadu 2021. Stavba má probíhat za provozu, nebudou tedy nutné objížďky,
budou jen omezení v místě stavby nezbytně nutná.
Jubileum
Nejstarší občanka Zahrádek paní Věra Šabatová se letos v únoru dožila 99 let. Spolu se starostou
a referentkou obecního úřadu, kteří jí donesli květiny a dárek, přejeme jubilantce zdraví a spokojenost.
Převislé muškáty
Tak jako každý rok i letos budeme zdarma poskytovat občanům převislé muškáty v počtu 12 ks na
domácnost. Ti, kteří je dostávají pravidelně, se hlásit nemusí. V případě nových zájemců je nutno se přihlásit
telefonem na obecním úřadě do 26.3.2021 – tel. 487 877 454. Tato nabídka platí též pro chataře a chalupáře
v katastru obce Zahrádky (Karasy, Karba, Borek, Šváby).
Nepořádek u sběrných míst
Vážení občané, obec rozmístila do svozových míst další tři velké sběrné nádoby na papír a další tři na
plasty, aby bylo kam tříděný odpad ukládat. Hlavně u bytovek a u bývalé sušičky (alej ke kostelu), kde je
umístěno nejvíce sběrných nádob, však dochází k tomu, že občané odkládají odpad mino určená místa.
V případě větru je pak odpad rozfoukáván po okolí. Pytle na tříděný odpad je možné bezplatně vyzvednout na
obecním úřadě. V lokalitě 17 RD bude přidán kontejner na komunální odpad. Naše obec je stále hezčí, tak
proč si s uložením odpadu nedat trochu víc práce.
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Nové lípy na cestě do Borku
Na silnici od Dolského potoka směrem k Borku
byla dokončena druhá etapa výsadby lip. Jedná
se o druh lípa srdčitá. Tyto stromy nahradily
pokácené topoly, které byly již ve špatném
stavu a staly se nebezpečím pro chodce a též
projíždějící motorová vozidla.

Informace ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce sděluje občanům, že již nebude vylepovat listinné informace o dočasných přerušeních el.
proudu. O těchto přerušeních se občané mohou dovědět SMS zprávou z obecního úřadu, pokud jsou k příjmu
zpráv přihlášeni. Druhou možností je, že každý zákazník ČEZ si může sjednat zasílání upozornění na
plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zprávou zdarma na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstávky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Tříkrálová sbírka
S ohledem na aktuální situaci, kdy nebylo možné vyslat koledníky do ulic, probíhala letošní Tříkrálová
sbírka netradičně. Na obecní úřad v Zahrádkách a do místního kostela sv. Barbory jsme umístili kasičky, kam
mohli občané Zahrádek přispívat. I přes veškerá omezení, která nám letošní ročník Tříkrálové sbírky přinesl,
jste přispěli částkou 9 076,- Kč. Z darovaných finančních prostředků bude 65% použito na podporu Domácí
hospicové péče v České Kamenici a v přilehlém okolí. Za ochotu a podporu bychom chtěli touto cestou všem
poděkovat.
Kamila Balejová, Oblastní charita Česká Kamenice
Respirátory KN 95
Obec poskytla formou roznášky 5 ks respirátorů KN 95 našim občanům starším 65 let. V případě, že někdo
z této věkové kategorie respirátory neobdržel, může na telefonním čísle 487 877 454 požádat ob. úřad o
dodatečné poskytnutí.
Narodili se: Max Vorlíček, manželům Veronice a Lukáši Vorlíčkovým
Julie Čermáková, Vlastě Stuchlíkové a Richardu Čermákovi
Alex Bernart, manželům Petře a Jánovi Bernartovým
Opustili nás: Adamcová Zdena, 12.1.2021 ve věku 81 let
Vývoz popelnic: březen - červen 2021
Směsný odpad
středa
17.3.2021
středa
31.3.2021
středa
14.4.2021
středa
28.4.2021
středa
12.5.2021
středa
26.5.2021
středa
9.6.2021

Kontejner Šváby
středa
14.4.2021
středa
12.5.2021
středa
9.6.2021
středa
23.6.2021

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

16.3.2021
30.3.2021
13.4.2021
27.4.2021
11.5.2021
25.5.2021
8.6.2021
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