Číslo 1/2014

14.3.2014

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 5.3.2014
I. Zastupitelstvo schváluje
1)
Program a ověřovatele zápisu
2)
Prodej pozemku p.č. 222/2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (o výměře 798 m 2) a p.č. 222/4 v k.ú.
Zahrádky u České Lípy (o výměře 105 m 2) manželům pí Naděždě Grohové a p. Tomáši
Papajanovskému, bytem Zahrádky 165 za cenu 50,- Kč/m2
3)
Pronájem pozemku p.č. 647/2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (o výměře 758 m 2) pí Haně
Rusové, Zhořelecká 2521, 47006 Česká Lípa za cenu 0,50 Kč/m2/rok.
4)
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 6, Zahrádky – Vinárna z
28.6.1998, p. Igoru Kašparovi, Zahrádky 115 na dobu 5let
5)
Zastupitelstvo schválilo pronájem nebytových prostor Vinárny v čp.6 za cenu 4000,Kč/měsíc.
6)
Nájemní smlouvu na umístění 2 kontejnerů na textil s firmou DIMATEX CS spol. s.r.o. se
sídlem Stará 24, 463 03 Stráž n/Nis. ,s nájmem 1500,- Kč/kus/rok.
7)
Konečný rozpočet roku 2013 (příjmy 9 688 847,60 výdaje 8 923 847,60 a financování, tzn.
přebytek 765 000,- Kč) bez výhrad
8)
Rozpočet na r. 2014 jako vyrovnaný v částce 9 156 000,- Kč v příjmech i výdajích podle návrhu
9)
Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4010585/VB/001 pro ČEZ Distribuce a.s. rozšíření
sítě KNN pro p.č. 305 přes p.č. 309/1
10)
Příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. péče o zdravotně
postižené z naší obce ve výši 2 500,-Kč.
11)
Převod částky 1 500 000,- Kč z běžného účtu Obce u KB na běžný a následně spořící účet u
ČSOB
12)
Složení výběrové komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vzduchotechnická
zařízení pro obecní Sokolovnu v Zahrádkách“ ve složení Ladislav Chvojka, Robert Srnka,
MUDr. Petr Cedrych.
II. Zastupitelstvo pověřuje starostu :
1) Vypsáním veřejné soutěže na prodej pozemku, p.č. 668/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy
(o výměře 1674 m2), osada Borek, stavební parcela, kritérium nejvyšší cena, minimálně
140 000,- Kč.
2) Vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vzduchotechnická zařízení pro obecní
Sokolovnu v Zahrádkách“ oslovením 3 zájemců s kritériem nejnižší ceny.
III. Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Pronájem pozemků p.č.604 (o výměře 3366 m2), p.č.605/2 (o výměře 24186 m2), p.č. 605/3 (o
výměře 2201 m2), p.č. 605/4 (o výměře 1341 m2) vše v k.ú. Zahrádky u Č.Lípy Bc. Davidu
Hlubučkovi, Zahrádky 141. Pan Hlubuček seznámil zastupitele se svým záměrem zřízení
„Sportparku“. Pro financování z cizích zdrojů (dotace) potřebuje vlastnit nebo mít pozemky v
nájmu, požaduje min 10-tiletý nájem s předkupním právem.
Připomínky obce:
Obec nemá proti návrhu zřízení „Sportparku“ připomínek.
Podaný návrh obsahuje i pozemky (p.č. 605/3 a 605/4) vyčleněné pro stavbu obchvatu I/15
(stavba L76 ŘSD) a stavbu autobusové zastávky, proto nemohou být pronajaty. Současný
nájemce části požadovaných pozemků má pronájem s roční výpovědní lhůtou do 1.4.2016. Z
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důvodu zajištění stálého přístupu k levému břehu Novozámeckého rybníka obec nemá v úmyslu
pozemky kdykoli v budoucnu prodat, proto nesouhlasí s (v žádosti navrhovaným) předkupním
právem.
IV. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Zprávu ze zasedání finančního výboru
Usnesení z 11. zasedání fin. výboru z 12.2.2014 – fin. výbor doporučuje zastupitelům schválit
rozpočet obce na rok 2014 dle předloženého návrhu.
V. Zastupitelstvo odkládá :
1) Rozhodnutí o rekonstrukci rozhlasu v Zahrádkách a přilehlých osadách do doby získání
dalších podkladů.
Ze školy
15. ledna 2014 proběhl zápis dětí, které nastoupí v září do 1. ročníku základní školy. V doprovodu
rodičů se k zápisu dostavilo 13 dětí. Své znalosti a dovednosti prokazovaly při plnění několika úkolů.
Kreslily lidskou postavu, poznávaly barvy i geometrické tvary, počítaly, překreslovaly předtištěné tvary,
zpívaly i recitovaly. Všechny děti se moc snažily. Do 1. třídy letos nastoupí k základnímu vzdělávání 9
dětí, u 4 dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky o jeden rok.
Že škola není jen o učení vědí u nás všechny děti. Na samém začátku ledna se převléklo a vyšlo do
ulic naší obce 15 žáků, kteří se zúčastnili již tradiční Tříkrálové sbírky.
Ještě v lednu jsme stihli shlédnout, pro nás zatím neznámé divadlo, ve kterém je spojeno divadelní
představení s čtením knihy. Na pořadu byla kniha Lichožrouti. Hodina plná smíchu, vtipu, zábavy i
poučení. Představení bylo organizováno ve spolupráci s místní knihovnou za finanční podpory obce a
sponzorů z řad rodičů. Moc všem děkujeme, neboť takto zajímavé ztvárnění knížky splnilo svůj cíl –
oslovit děti a vzbudit zájem o čtení.
Děti z mateřské školy se zúčastnily programu nazvaném „Zvířátka do mateřských škol“, který pro ně
připravil Dům dětí a mládeže Libertin. Děti se setkají čtyřikrát se zástupci zvířecí říše. První setkání bylo
s hady. V tom druhém se dozvěděly mnoho informací o ještěrkách. Mohly si prohlédnout a dotýkat se
gekončíka nočního, chameleóna i agamy vousaté.
Dalšího projektu se v únoru zúčastnily děti základní i mateřské školy. Nazván byl Škola zdravé pětky.
Děti se seznámily s 5 základními zásadami zdravého stravování, zásadami hygieny a přípravou zdravé
svačinky. Ochutnávaly zdravé nápoje, ovoce a zeleninu, sestavovaly si zdravý jídelníček. Program se
všem velice líbil.
Od 21. ledna začal školákům plavecký výcvik. 10 pátků pojedou nejen školáci, ale i 14 školkových
dětí do bazénu Sever. Naprostá většina školáků se během 20 výukových hodin naučí plavat. Kdo ne,
alespoň se naučí nebát se vody. Je to každoroční, velice příjemné zpestření výuky tělesné výchovy.
Protože předjaří je obdobím karnevalů, nesměl y chybět ani u nás. Děti z mateřinky měly karnevalové
rejdění v indiánském duchu. Indiánský oděv složený z čelenky s pery, náhrdelníku a trika si děti
vyrobily a vyzdobily při výtvarných činnostech v MŠ. Druhý karneval si uspořádaly děti ve školní
družině. Nechyběly nápadité masky a převleky, hudba, soutěže a tanec. Všichni si karneval moc užili.
Začátkem března zažily děti MŠ nevšední podívanou při výcviku policejních psů. Děti si mohly
potěžkat ochranný oblek figuranta, prohlédly si výstroj policistů a mohly si vyzkoušet, jak se sedí
v policejním autě. Poděkování patří policistům ze Zahrádek.
Školáci začali měsíc březen návštěvou solné jeskyně v České Lípě. Děti z 1. - 3. ročníku si užívaly
hodinu relaxace zasypány v soli a nebo zabalené v dece na lehátku. Tlumená hudba, šero, solné
výpary… Žáci 4. a 5. ročníku si tentokrát solnou jeskyni neužili, protože je čekala důležitá výuka
dopravní výchovy na dopravním hřišti. Zodpovědně se připravují na zkušební testy, které je před koncem
školního roku čekají. Po jejich úspěšném složení a zvládnutí bezpečné jízdy na kole je čeká řidičský
průkaz cyklisty. Budeme jim držet palce.
J. Hoffmannová
Kulturní komise
Silvestrovská zábava se konala na Sokolovně po mnoha letech, po příznivých ohlasech účastníků bude
příští rok Silvestr opět na Sokolovně.
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Dětský maškarní bál se uskutečnil v sobotu 15.2. na sále Sokolovny Děti přišly v pěkných maskách,
zasoutěžily si, zatancovaly a užily si hezké odpoledne.
Babský bál
Srdečně zveme všechny občany na náš Babský bál, který bude v sobotu 15.března 2014 od 20:00 hod.
v Sokolovně. Hrát bude skupina VOSTY BAND, bohatá tombola, vystoupení ,,Babského komanda".
Návštěva divadelního představení – v sobotu 5.4.2014 pořádáme zájezd do pražského Divadla
METRO na konverzační komedii „LÁSKA NA TŘI“ (od 15 hod.), s herci Světlanou Nálepkovou a
Oldřichem Víznerem. Odjezd autobusu bude ve 12.20 od autobazaru a ve 12.25 od bytovek. Zájemci se
mohou přihlásit na ob. úřadě, cena zájezdu bude 200,- Kč splatných spolu se závaznou přihláškou.
Den matek - připravujeme na sobotu 10.5. 2014 od 14:00 hod. v Sokolovně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bledule v Pekle přilákaly stovky návštěvníků
Letošní jarní počasí urychlilo růst bledulí a tak tyto rozkvetly o 2-3 týdny dříve než obvykle. Krásné
počasí pak přilákalo do Pekla stovky jejich obdivovatelů. Parkoviště u zámku, přilehlá silnice i prostor u
autobazaru byly přeplněné auty návštěvníků. Dle odhadu jich bylo nejvíce za mnoho posledních let.
Lidé chtěli na vlastní oči spatřit tento přírodní unikát. Takových lokalit s tak velkým výskytem této
květiny je v celé republice jen několik. Bohužel na území Pekla v okolí Robečského potoka probíhá
v tomto období rozsáhlá těžba dřeva. Desítky velkých kmenů a zbytků větví zčásti překryly místa
s největším výskytem bledulí, takže tyto nejsou příliš vidět. Mnoho návštěvníku bylo touto skutečností
velmi zklamáno. Dle firmy, která kácení provádí, prý nebylo možné postupovat jinak. Poražené stromy
prý jsou nemocné a byly by pro celou lokalitu v průběhu dalších let nebezpečné. Správce území nyní
čeká, až bledule odkvetou a pak se pustí do opravy dřevěných chodníčků a lávek, které byly těžbou
poškozeny. A nezbývá než doufat, že si se současným stavem příroda poradí a v příštích letech vykvetou
bledule v takovém množství, jak tomu bylo v letech předešlých.
P. Cedrych
Nabídka stavebního pozemku
Obec nabízí k prodeji stavební pozemek p.č. 668/1 v k.ú. Zahrádky u Č.L. (osada Borek, vedle p.
Skřivánka) o výměře 1674 m2. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Nejnižší
možná nabídka je 140 000,- Kč. Povinností kupujícího bude postavit a zkolaudovat RD do 4 let od
prodeje. Nabídky v uzavřených obálkách lze posílat nebo osobně předat na ob. úřadě v Zahrádkách
Tříkrálová sbírka
Dne 5. 1. 2014 se v doprovodu dospělých vydali do uliček Zahrádek skupinky Tří králů, kteří byli
vybaveni kalendáři, cukříky a posvěcenou křídou. Těm z Vás, kteří projevili zájem, zazpívali všem
známou píseň „My tři králové, jdeme k Vám“ a popsali dveře, futra či ploty nápisem K + M + B a tím
Vám všem popřáli požehnaný rok 2014.
Všem těm, kterým i v dnešní hektické době zbude trochu lásky, obětavosti, vlídného slova, pochopení a
štědrosti, patří veliký dík. Jen a jen díky Vám se nám podařilo v letošním roce „vykoledovat“
úctyhodných 14. 644,- korun, které budou použity na základní vybavení Chráněných bytů (pračka,
lednička, ložní prádlo, ručníky, nádobí…), které provozujeme při Oblastní charitě Česká Kamenice.
Tam odcházejí bydlet lidé, kteří si svého času prošli nějakou krizí a neměli dostatek sil se sami postavit
zpět na svoje vlastní nohy, nebo jen neměli okolo sebe dostatek obětavých lidí, kteří by jim ochotně
pomohli. Lidí jako Vy. Děkujeme.
Martina Marková Oblastní charita Česká Kamenice
Kontejner na textil, boty a hračky
Obec zajistila kontejner na výše uvedené věci. Kontejner bude umístěn u bytovek vedle stávajících
kontejnerů.
Do tohoto kontejneru patří: veškeré nepotřebné oblečení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrusy, párovaná nositelná obuv a funkční hračky.
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Do kontejneru nepatří : koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály a výrazně
znečistěné a mokré textilie.

Informace
Žádost – ob. úřad žádá občany, kteří mají jakékoliv staré fotografie z naší obce, aby nám je poskytli
k okopírování, chtěli bychom připravit samostatné CD s fotografickým průřezem historie obce. Na tomto
CD by byla kvalita zobrazení výrazně vyšší než na internetu
Nepovolená skládka – upozorňujeme občany, že pozemek bývalého pivovaru i pozemek nad ním
(p.č. 258/2 a 259) jsou pozemky soukromé a proto jakákoliv skládka na nich není dovolena.
Zaběhnutí psi – pokud se stane, že kdokoliv najde na katastru obce zaběhnutého psa a oznámí to, nebo
ho přímo na ob. úřad dopraví, je podle zákona povinností obce se o takového psa řádně postarat. Pokud
ho dáme do psího útulku, platíme za každý den 80,- Kč. Žádáme naše občany, pokud se jim ztratí pes,
aby to hned oznámili na ob. úřadě a tím podstatně zjednodušili naše pátrání po majiteli psa.
Domovní čísla – ti z našich občanů nebo chatařů, kteří si objednali venkovní tabulky se svými
domovními čísly, si je mohou vyzvednout na ob. úřadě.
Jízdní řády autobusů – kompletní přehled jízdních řádů všech autobusů se zastávkou v Zahrádkách
nabízíme zdarma na ob. úřadě.
Masáže u p. F. Špačka – starobní důchodci (trvale bydlící v Zahrádkách) mohou využít nabídky p.
Špačka na cenově zvýhodněné masáže za 150,- nebo 180,- Kč. Polovinu z této částky (75,- nebo 90,Kč) zaplatí obec, druhou polovinu (75,- nebo 90,- Kč) důchodce. Jedná se o nejvýše 5 masáží za rok. Vše
vyřizujte pouze s manž. Špačkovými, ne na obecním úřadě. Návštěvu předem domluvte s p. Špačkovou,
tel. 728 121 334, případně s p. Špačkem 487 877 264.
Taneční zábava v Sosnové – hraje Pavel Callta s kapelou, KD Sosnová 18.dubna 2014 od 20 hod.,
vstup 150,- Kč, předprodej 487 520 874
Kontejnery na plasty – žádáme občany, kteří plastový odpad v igelitových sáčcích či taškách dávají ke
kontejnerům, aby ho dávali dovnitř kontejnerů, předejde se tím nepořádku kolem. To neplatí pro oficiální
žluté pytle na plasty, které se ke kontejnerům pouze přikládají.
Plasty dávat do kontejnerů, ne vedle v taškách, je tam nepořádek
Narodili se: Viktorie Martináková, 8.3.2014 Kateřině Blahníkové a Radkovi Martinákovi.
Zemřeli : Coufalová Jaroslava, 4.12.2013 ve věku 74 let
Donát Jan, 2.1.2014 ve věku 93 let
Korcsoková Regina, 23.1.2014 ve věku 82 let
Vývoz popelnic: březen 2014 – červen 2014
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
26.3.2014
středa
2.4.2014
úterý
25.3.2014
středa
9.4.2014
středa
7.5.2014
úterý
8.4.2014
středa
23.4.2014
středa
4.6.2014
úterý
22.4.2014
středa
7.5.2014
úterý
6.5.2014
středa
21.5.2014
úterý
20.5.2014
Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MKČR E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec Zahrádky,
Zahrádky 108, tel. 487 877 454, referentka a účetní 487 763 936, infocentrum a knihovna 487 763 937, e-mail:
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starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, bank. spojení KB Č. Lípa, číslo účtu: 5422-421/0100.
Toto číslo připravili : Cedrych Petr, Vach Václav a dopisovatelé.

