Číslo 1/2015

20.2.2015

Z usnesení 3. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 19.12.2014
1. Zastupitelstvo schválilo:
1) Program
2) Ověřovatele zápisu Ladislavu Hemrlovou a Lukáše Kašpara.
3) Stavbu RD na p.č. 656/2 a 656/4 v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
4) Nákup 50 ks židlí pro sál Sokolovny, č.p. 6, za cenu do 800,- Kč/kus.
5) Nabídku pojištění majetku obce za cenu 37638,- Kč/rok a pověřuje starostu sepsáním pojistné
smlouvy.
6) Rozpočtové opatření č.4 ze dne 19.12.2014
7) Rozpočtové provizorium Obce Zahrádky na rok 2015 ve výši 1/12 konečného rozpočtu
r.2014 měsíčně.
8) Náklady na opravu Motorestu Na Kovárně za rok 2014 ve výši 122 185,- Kč.
9) Rozpočet Svazku obcí Peklo na rok 2015.
10) Výměnu 4 ks oken v mateřské škole Zahrádky za cenu 43 501,- Kč včetně montáže.
11) Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015
s příspěvkem obce na částku 63 540,- Kč.
2. Zastupitelstvo neschválilo:
1) Příspěvek Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
2) Spojit vyslovení souhlasu se stavbou RD na p.č. 656/2 a 656/4 v k.ú. Zahrádky u České Lípy
s podmínkou uzavřít smlouvu zakazující majiteli nemovitosti kácet stromy na hranici pozemku.
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Provedením rozpočtových změn k 31.12.2014.
2) Jednáním s Libereckým krajem o opravě silnice p.č. 796 v k.ú. Zahrádky u České Lípy (Borek –
Šváby)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z usnesení 4. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 9.2.2015
1. Zastupitelstvo schválilo:
1) Program
2) Ověřovatele zápisu Igora Kašpara a Jiřího Zejmona
3) Rozpočet Obce Zahrádky na rok 2015.
4) Podání žádosti o dotaci na akci „Chodník podél III/2601- Zahrádky" (Pošta – Sokolovna)
5) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4012287/VB/001 CL_Zahrádky
ppč.261/7, úpr.kNN.
6) Směnnou smlouvu, jejímž předmětem je bezúplatný převod parcel p.č.513/1, p.č.514/3,
p.č.514/5 v k.ú. Zahrádky u České Lípy a p.č.5/3, st.č.26 v k.ú. Šváby z obce Zahrádky na Víta
Kašpara a p.č.505/1, p.č.492/7, p.č.492/9 v k.ú. Zahrádky u České Lípy z Víta Kašpara na Obec
Zahrádky.
7) Pronájem pozemku p.č.320 v k.ú. Kvítkov o výměře 1796 m2, Ondřeji Truncovi
za 180,- Kč/rok na dobu 5 let.
8) Pronájem pozemku p.č.649/6 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, část o výměře 500 m2,
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Miladě Vojtové za 250,- Kč/rok na dobu 5 let.
9) Pronájem pozemků p.č.469/1 část o výměře 550 m2, p.č.460/4 o výměře 361 m2, p.č.466/2
o výměře 44 m2, p.č.466/3 o výměře 48 m2, vše v k.ú. Zahrádky u České Lípy, Ladislavu Bartůňkovi
za 502,- Kč/rok na dobu 5 let.
10) Pronájem nebytových prostor v objektu Zahrádky čp. 108 (kadeřnictví) – pro Šárku
Švehlovou za 2500,- Kč/měsíc, včetně spotřeby elektrické energie, vody a tepla na dobu 5 let.
11) Záměr prodat p.č.212/1 a 212/2 v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
12) Spoluúčast obce na pořádání Hudebního festivalu.
13) Spoluúčast obce na opravě kapličky v Karasech, spolu se spolkem Drobné památky
severních Čech.
14) Příspěvek na opravu varhan v kostele sv.Barbory v Zahrádkách ve výši 10 000,- Kč.
15) Záměr prodat p.č.668/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy pro stavbu rodinného domu (osada
Borek) za minimální cenu 140 000,- Kč.
2. Zastupitelstvo neschválilo:
1) Záměr pronajmout p.č.473 v k.ú. Zahrádky u České Lípy
2) Pronájem pozemku p.č.416/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, část o výměře 1000 m2,
žadatel Věra Vaňková
3) Nabídku vstupu do Sdružení obcí Libereckého kraje
4) Žádost o příspěvek 10000,- Kč, Lípa Musica
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Vypsáním výzvy k podání nabídek na akci „Chodník podél III/2601-Zahrádky“,
veřejná zakázka malého rozsahu, dle zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách, ve formě
oslovení tří zájemců, kritérium nejnižší nabídnutá cena, provedení stavby jen v případě získání dotace,
s termínem pro podání nabídek do 31.3.2015.
2) Jednáním s žadatelkou o prodeji pozemku p.č.331/4 v k.ú. Zahrádky u České Lípy.
4. Zastupitelstvo ruší usnesení:
1) Prodej pozemku p.č.668/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy, osada Borek (ve veřejné soutěži)
za nabídnutou cenu 251 100,- Kč panu Janu Podešvovi, Zahrádky 187" ze dne 29.5.2014
5. Zastupitelstvo určuje:
1) Komisi pro vyhodnocení nabídek na akci „Chodník podél III/2601-Zahrádky“ ve složení:
Robert Srnka, MUDr.Petr Cedrych, JUDr.Petr Doležal.
Ze školy
Zápis do základní školy v Zahrádkách.
V pátek 30. ledna proběhl v naší škole zápis dětí, které nastoupí v září 2015 do 1. ročníku základní
školy. K zápisu se se svými rodiči dostavilo 16 dětí. Kreslily postavu člověka, určovaly barvy,
počítaly, recitovaly i zpívaly, poznávaly geometrické tvary. Někdo byl úplně odvážný, někdo měl
trošičku trému. Každý se zhostil úkolů jak nejlépe uměl. Za odměnu si potom děti odnesly drobné
dárky a pamětní list. Pro dvě děti požádali rodiče o odklad povinné školní docházky o jeden rok, 14
dětí bylo k základnímu vzdělávání do naší školy přijato.
J. Hoffmannová
Přehled akcí kulturni komise na r. 2015
3.ledna
Tříkrálová sbírka
14.února
Dětský maškarní bál
18.dubna
Babský bál
9.května
Den matek
30.května
Den dětí
11.července Cyklozávod mládeže
22. srpna
Zahrádecké slavnosti

19.září
26.září
7.listopadu
28.listopadu
31.prosince
podle potřeby
celoročně

Běh Lipovou alejí
Václavská zábava
Setkání důchodců
Advent – rozsvícení ván. stromu
Silvestr
Vítání občánků
Dary důchodcům
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28.srpna
Rozloučení s prázdninami – Myší rej
Ostatní plánované kulturní akce v obci v r. 2015
18. 7. – Rock festival
5. 9. – Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů
Program akcí občanského sdružení FORTUNA IN NATURA pro r. 2015
21. březen
„Ukliďme svět“
19. září
Rozloučení s létem
30. duben
Čarodějnice
3. října
Drakiáda
16. květen
Výlet pro malé i velké
1. listopadu „Ukliďme svět“
6. červen
Charitativní sportovní odpoledne
prosinec
Adventní rozjímání
Mimo tyto naplánované akce se můžete těšit na: Kavárničku nejen pro dříve narozené, pravidelné
hudební večery, dětské diskotéky, výlety do blízkého i vzdáleného okolí pro rodiče s dětmi
a další akce. Podrobnější informace se můžete dovědět na webových stránkách občanského sdružení –
www.fortunainnatura.eu, nebo na facebooku – Fortuna in natura, či Hostinec Stará pošta.
Těšíme se na Vás.
David Hlubuček
Dětský karneval na Hotelu Pošta
14. února 2015 se v Hostinci Na Staré poště uskutečnil Dětský karneval. Akci pořádalo Občanské
sdružení Fortuna in natura, spolu s personálem hostince. Byly pozvány i děti z dětského domova v Č.
Lípě, se kterými již delší dobu naše sdružení spolupracuje. Přišly děti malé i větší, všechny se bavily,
zpívaly, tančily a hlavně soutěžily o sladké odměny, které jsme společně s naším partnerem Všeob.
zdrav. pojišťovnou připravili. Děti si odnášely domů nejen dárečky, které věnovala VZP, ale také
spoustu dobrot a hlavně úsměv na tváři. Děkujeme všem, kteří pomohli, a těšíme se na další společnou
akci,
David Hlubuček
Dětský maškarní karneval na Sokolovně
Také kulturní komise obce uspořádala ve stejném termínu, tedy 14. února, dětský karneval na
Sokolovně, s již tradičním zábavným programem. Kromě dětí se do soutěží zapojovali také rodiče i
prarodiče a společně se tak dobře bavili. Ve společných soutěžích se ale děti zdály být šikovnější, o
odměny a dárečky neměly nouzi. Největší úspěch mělo chytání rybiček. Všech 28 přítomných dětí
přišlo v maskách, převleky byly pestré, nejvíce bylo princezen, čarodějnic a pirátů, nejhezčí masky
byly odměněny. Karneval se zdařil, děti i jejich doprovod odcházeli spokojeni.
Ladislava Hemrlová
ZL - Shodný termín obou dětských akcí nebyl záměrným, ale vznikl nedorozuměním, které by se
příště nemělo opakovat.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
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. Nebezpečný odpad ale musí být oddělen, proto se nesmí
dávat do velkých kontejnerů. Přineste ho v sobotu do 11.00 hod. na svozová místa, bude
zvláštním autem odvezen.
Svozových míst s kontejnerem bude šest – za vodou, Karasy, Borek, bytovky, náměstíčko a
autobazar. Seznam nebezpečného odpadu, který nepatří do kontejneru a bude zvlášť odvezen:
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.

od pátku 24. dubna, kdy budou kontejnery
neděle 26. dubna, v pondělí 27.4.2013 budou kontejnery odvezeny.
Letošní jarní svoz bude

přistaveny,

Upozornění – v sobotu odpoledne a v neděli už nebezpečný odpad nevozte

do
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 3. 1. 2015 se do uliček Zahrádek vydali Tři králové, kteří byli vybaveni kalendáři, cukříky a
posvěcenou křídou, ale hlavně poselstvím o narození Krista a požehnáním po celý rok 2015.
Přijměte, prosím, co nejupřímnější dík za vaše otevřená srdce, vlídnost a štědrost. Díky vám se letos
podařilo vykoledovat 11 709,- Kč, které budou použity základní školou pro potřeby dětí.
Jsme rádi, že se nám všem společně daří, vedle podpory a pomoci potřebným, oživovat v našem kraji
téměř opomenutou tradici, která v dřívějších dobách byla úzce spjata s tímto ročním obdobím.
Velký dík patří všem, kteří podpořili letošní Tříkrálovou sbírku nejen příspěvkem, ale i pouhou
vlídností, jakož i všem koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas. Velmi si ceníme pomoci dětí ze ZŠ
Zahrádky. A v neposlední řadě také všem dobrovolníkům.
Štěpánka Kecková, Oblastní charita Česká Kamenice
Informace
Termín splatnosti místních poplatků za r. 2015 je 15.březen 2015. Poplatky lze platit v hotovosti na
ob. úřadě, nebo převodem na účet č. 5422 421/0100, variabilním symbolem je rodné číslo plátce.
Myslivecká zábava se uskuteční v sobotu 21. února. od 20 hod. na Sokolovně. K tanci bude hrát
skupina Sjeté noty, vstupné i s večeří je 100,- Kč. Bohatá myslivecká tombola, o půlnoci dražba
divočáka.
Sbírka na opravu varhan
Organizátoři sbírky děkují všem dárcům, kteří přispěli na opravu varhan v kostele sv Barbory
v Zahrádkách a umožnili tak jejich nejnutnější opravu.
Josef Rousek, farář a Regina Stehlíková
Telefonní spojení na Obecní úřad Zahrádky
Nová platná tel. čísla jsou: 739 064 986, 487 877 454 – obě společně pro kancelář, knihovnu a
informační centrum. Telefon starosty zůstává – 724 179 717, tel. místostarosty – 739 060 226
Nová informační služba pro občany
Obecní úřad Zahrádky spustil službu "SMS rozhlas", jako další cestu k předávání informací
občanům prostřednictvím mobilních telefonů. "SMS rozhlas" je určen především těm, kterým se
informace z klasického rozhlasu nedostanou. Příjem SMS zpráv je zdarma. Máte-li o tuto službu
zájem, napište své jméno, adresu a telefonní číslo na e-mail r.srnka@zahradkycl.cz nebo SMS na
telefon 739 060 226.
Zemřeli: Kořínek Miloslav, 23.12.2014 ve věku 59 let
Vývoz popelnic: únor 2015 – duben 2015
Směsný odpad
Kontejner Šváby
středa
25.2.2015
středa
11.3.2015
středa
11.3.2015
středa
8.4.2015
středa
25.3.2015
středa
6.5.2015
středa
8. 4.2015
středa
25. 4.2015

Plasty
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

24.2.2015
10.3.2015
24.3.2015
7. 4.2015
24.4.2015

Zahrádecké listy, občasník, neprodejné, registrováno na MK ČR, E 16481, 300 výtisků, vydavatel Obec
Zahrádky, Zahrádky 108, tel. 487 877 454, 739 064 986, referentka a účetní, infocentrum i knihovna, -mail:
starosta@zahradkycl.cz, www.zahradkycl.cz, IČO 261 092, bank. spojení KB Č. Lípa,
číslo účtu:
5422-421/0100. Toto číslo připravili: Chvojka Ladislav, Cedrych Petr, Vach Václav

