Číslo 2/2014

9.6.2014

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva Obce Zahrádky ze dne 29.5.2014
I.
Zastupitelstvo schvaluje :
Program a ověřovatele zápisu
Kontrolu usnesení z minulého zasedání
Vzdání se mandátu člena obecního zastupitelstva, Ing. Michaela Brožová, ke dni 1.4.2014
Vzdání se mandátu náhradníka p. Miloše Boháče k 28.5.2014
Slib nového člena obecního zastupitelstva – p. Petr Jindřich řádně složil slib zastupitele obce
Prodej pozemku p.č. 118/4 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 764 m² manželům
pí Dagmar Bolehovské a Ing. Františku Bolehovskému, Zahrádky 116, za cenu 50,- Kč/m²
7) 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
8) Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2013. Přezkum hospodaření proběhl 7.11.2013 a 17.4.2014
s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Zastupitelstvo schválilo výsledky přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
9) Závěrečný účet obce za rok 2013
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
10) Směrnici k účetní závěrce č. 2/2014
11) Účetní závěrku Obce Zahrádky bez výhrad
12) Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Zahrádky bez výhrad
13) Rozpočtové opatření č. 1
14) Výběr firmy na zhotovení vzduchotechnického zařízení pro sál Sokolovny v Zahrádkách
Nabídku dodaly firmy: Revok s.r.o. za 440 077,- Kč, OMOS s.r.o. za 464 277,- Kč, AIR Plus s.r.o. za
470 992,50,- Kč. Zastupitelstvo schválilo firmu Revok s.r.o.
15) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-40118/VB/001 CL Zahrádky p.č. 44 pro ČEZ
Distribuce a.s.
16) Cenovou nabídku od p. Františka Vítka na zhotovení 5 ks oken do suterénu ZŠ, nabídková cena
15.000,- Kč, dřevěná okna o rozměrech 120x60cm.
17) Nákup nového PC od firmy Spilka a Horák pro OÚ Zahrádky do Infocentra. Cena nového PC 18.102,Kč (15.248,- Kč počítač Triline, Microsoft Office CZ 2.408,- Kč, Antivirus 266,- Kč)
18) Projekt ošetření a stabilizace skupiny stromů v areálu vstupního prostoru zámku Zahrádky , p.č. 44
v k.ú. Zahrádky u Č. Lípy. Celkové náklady budou 88.500,- Kč, podíl obce 10.000,- Kč.
19) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Zahrádky, vlastníkem pozemků a p. Radkem
Novákem, Ing. Luďkem Janíkem, PhD. a Ing. Ditou Janíkovou, PhD.
Jedná se o stavbu SO 301 Vodovod a SO 302 Splašková kanalizace na pozemcích p.č. 309/1, 451/1 a
818/3 v k.ú. Zahrádky u České lípy, zapsaných na LV č. 1 Obec Zahrádky.
20) Příspěvek Nadace ČEZ - Obnova ovocných alejí v obci Zahrádky – 193.000,- Kč
II.
Zastupitelstvo pověřuje starostu:
1) Řešením stížnosti manželů Fořtíkových na neoprávněné užívání chatky na pozemku č. 212/1. Řešení
neoprávněného užívání je v kompetenci nájemců pozemku – manželů Fořtíkových.
2) Vypsáním výběrového řízení na kumulovanou funkci referent a účetní OÚ Zahrádky, termín pro podání
přihlášek uchazečů je do 30.6.2014, nástup k 1.9.2014 nebo dohodou.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

III.
Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Prodej pozemku p.č. 649/18 v k.ú. Zahrádky u České Lípy o výměře 258m² manželům pí Janě
Anderlové a p. Petrovi Anderlovi, bytem Zhořelecká 2522, Česká Lípa za cenu 100,- Kč/m².
2) Prodej pozemku - část parcely č.656/2 o výměře do 400m² v k.ú. Zahrádky u České Lípy pí Lence
Mihalové a p. Martinu Dýnkovi, bytem Zahrádky 154, za cenu 50,- Kč/m².
3) Žádost o příspěvek pro Farní charitu Litoměřice, Zahradnická 1534, 412 01
4) Žádost o příspěvek pro Lípu Musicu, 10.000 Kč,- na koncert při svíčkách v kostele sv. Barbory
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IV.
Informace starosty :
1) Obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku Libereckého kraje v roce 2014

Závěrečný účet Obce Zahrádky k 31.12.2013 – souhrn za r. 2013

Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
položka

skutečnost

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č

1473595.90

1340

1112
1113

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

247167.20
147707.26

1343
1351

1121

Daň z příjmů právnických osob

1424110.50

1355

1122
1211
1334

Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zeměd

50160.00
3087654.79
8717.00

1361
1511

1335

Poplatky za odnětí pozemků pln

500.00

položka
Poplatek za provoz systému
shr
Poplatek za užívání veřejného
Odvod z loterií apod. her
Odvod z výh. hracích
přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy celkem

skutečnost
314970.00
300.00
33336.77
66940.66
22645.00
650463.16

7528268.24

Třída 2 – Nedaňové příjmy
2111
2112
2119
2131
2132
2133

Příjmy
Příjmy
Příjmy
Příjmy
Příjmy
Příjmy

z
z
z
z
z
z

položka
poskytování služeb
prodeje zboží (již na
vlastní činnosti jind
pronájmu pozemků
pronájmu ostatních ne
pronájmu movitých věcí

skutečnost
84522.0
1650.00
2000.00
23278.00
341924.00
450.00

2139
2141
2310
2321
2324

položka
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Příjmy z úroků (část)
Příjmy z prodeje krátkodob.maj
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky

Nedaňové příjmy celkem

skutečnost
4200.00
32279.77
16213.00
47561.00
93539.00

647616.77

Třída 3 – Kapitálové příjmy
3111

položka
Příjmy z prodeje pozemků

skutečnost
235250.00

položka

Kapitálové příjmy celkem

skutečnost

235250.00

Třída: 4 – Přijaté dotace
4111
4112

položka
Neinvest. přij.transfery z všeo
Neinv.přij.transfery ze st.roz

skutečnost
49421.00
122700.00

4116

skutečnost
1672328.00
16782.46
229816.00
353021.00
407692.00
178226.00
6851.00
7716.00
20790.00
78818.50
586655.79
50020.00
665693.00
48009.00
12089.00
41539.89
53444.20
2060.00

5169
5171
5172
5173
5175
5192
5194
5222
5321
5323
5329
5331
5336
5362
5363
5492
5499

položka
Ostatní neinvestič.přijaté tra

skutečnost
1105816.60

Přijaté dotace celkem

1277937.60

položka
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Poskytnuté neinvestiční příspě
Věcné dary
Neinvestiční transfery občansk
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům
Ost.neinvest.transfery veřejný
Neinvestiční příspěvky zřízený
Neinvestiční transfery zřízený
Platby daní a poplatků státním
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Dary obyvatelstvu
Ostatní neinvest.transfery oby

skutečnost
1347693.36
1542306.30
30371.00
34322.00
70938.00
500.00
22300.00
100000.00
62629.00
61290.00
6623.00
670000.00
149481.60
71027.00
31000.00
78000.00
5000.00
8715033.10

Celkem příjmy – 9 689 072.61 Kč

Výdaje

Třída: 5 – Běžné výdaje
5011
5019
5021
5023
5031
5032
5038
5132
5136
5137
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5163
5167

položka
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev
Povin.pojistné na soc.zab.a př
Povinné pojistné na veřejné zd
Povinné pojistné na úrazové po
Ochranné pomůcky
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majet.
Nákup materiálu jinde nezařaze
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiok.
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání

Běžné výdaje celkem

Třída: 6 – Kapitálové výdaje
6121

položka
Budovy, haly a stavby

skutečnost
88352.00

položka
6130

Pozemky

Kapitálové výdaje celkem

Celkem výdaje - 8 923 385.10 Kč
Shrnutí : příjmy – 9 689 072.61 Kč , výdaje – 8 923 385.10 Kč , rozdíl + 765 687.51 Kč.
Stav finančních prostředků na účtech u bank. ústavů k 31.12.2013 - 5 943 505.88 Kč

Volby do Evropského parlamentu 22. a 23. 5.2014 - výsledky volebního okrsku Zahrádky
Počet osob zapsaných do seznamu voličů – 574, počet odevzdaných a platných hlasů – 85

skutečnost
120000.00

208352.00
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Celkem byly odevzdány hlasy pro 13 politických stran a hnutí:
TOP 09 a Starostové – 18 hlasů
ANO 2011 – 15
Česká pirátská strana - 3
KSČM – 12
Strana svobodných občanů - 2
ČSSD – 11
KDU - ČSL - 2
ODS – 10
Strana zdravého rozumu - 2
ÚSVIT – 4
Strana práce -1
Strana zelených - 4
Republikánská strana - 1
Ze školy
Školní rok spěchá ke svému konci+ mílovými kroky. Za pár dnů už budeme jen vzpomínat, jaký byl.
Kromě učení a školních povinností jsme si užili i mnoho zábavných a poučných akcí, které nás školním
rokem provázely. V minulých dvou měsících to byl například koncert profesionálního kytaristy, který do
svého vystoupení dokázal zapojit nejen děti školní, ale i ty nejmenší.
Velice poučná byla beseda o obojživelnících, které se zúčastnily školní děti. Ještě tentýž den šly
objevovat žabky přímo do terénu. Jako každým rokem školáci vyčistili studánku v údolí Robečského
potoka. Vyhrabali nánosy bahna a listí, vysbírali odpadky po cestě a odcházeli do školy s
dobrým pocitem. Školkové děti vynášely Moranu a pouštěly jí po potoce, písničkami přivolávaly jaro.
Nejen všechny děti, ale i jejich rodiče se společně pobavili na tradiční akci ke Dni Země. Školní zahrada
byla zaplněna stanovišti, na kterých děti plnily úkoly zaměřené k ochraně přírody. Letos bylo ještě navíc
indiánské téma. Viděli jsme program, který přivezli účinkující z indiánské vesničky Růžová u Děčína.
Další velkou akcí byl pro všechny děti Svátek matek. Zodpovědně a několik týdnů nacvičovaly pod
vedením svých učitelek program, kterým potom na Sokolovně potěšily maminky i babičky. Vyrobily
dárky i přáníčka, nacvičily gratulace. Celé odpoledne bylo velice vydařené.
Následoval školní výlet do Prahy. Školáci zažili velice netradiční exkurzi na Letišti Václava Havla, kdy
se letištním autobusem pohybovali přímo mezi letadly, pozorovali letištní techniky, jak se starají o
letadla, která právě přistála, byli v blízkosti přistávací dráhy, kam dosedalo jedno letadlo za druhým.
Následovala procházka Prahou i projížďka metrem. Již po čtvrté se naše škola zúčastnila Sloupského
tyjátru, na kterém vystupují žáci málotřídních škol okresu Česká Lípa se svým programem. Naší školu
jsme reprezentovali nově nacvičeným tancem, který od diváků sklidil veliký potlesk.
V měsíci květnu proběhl také zápis dětí do mateřské školy na příští školní rok. Zapsáno bylo 9 dětí a
tím byly naplněny obě třídy MŠ (v každé bude opět 20 dětí). Velikým zážitkem dětí bude i škola
v přírodě, kam odjíždí v červnu 47 školních i školkových dětí. Tentokrát jedeme do Benecka
v Krkonoších. Je toho opravdu mnoho, co zažívají kromě školních povinností děti v naší škole. A tak by
to asi mělo být.
Zahrádecké slavnosti
Dvanáctý ročník se uskuteční v sobotu 23. srpna 2014 v zámeckém parku v Zahrádkách. Organizace
slavností bude obdobná jako v předcházejících letech. Celé slavnosti bude moderovat známý imitátor
Petr Martiňák. Dále uvádíme přehled vystupujících a časy jejich vystoupení:
10.00 Zahájení
12.45 Agility
15.35 Módní přehlídka – Reas A
10.20 Agility
13.20 Petr Martiňák
16.15 Kapesní kapela KAPKA
11.00 Žonglér Fila
13.50 Kejklíř na chůdách
17.20 Jiří Schelinger revival
11.30 Kejklíř na chůdách
14.20 Kapesní kapela KAPKA 18.35 Martin Maxa
12.00 KláraKozlovská
15.10 Žonglér Fila
Doprovodné akce – stánkový prodej, jízda na koních, kolotoče, houpačky, vodní atrakce, střelnice,
jízda kočárem, výstava veteránů, motokáry. Pro děti zdarma – skákací hrad, trampolína, prolézačky,
dětské hřiště. Otevřeny také budou hrobka Kouniců pod kostelem sv. Barbory od 10 do 16 hod. a obora
Vřísek od 11 do 16 hod.
Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů – již 3. ročník se uskuteční v sobotu 6.9.2014 od 10 hod. před
zámkem
Kulturní komise
Den matek - V sobotu 10.5. přišly oslavit maminky a babičky svůj svátek na sál Sokolovny.
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Děti z naší školy si připravily hezké vystoupení - písničky, scénky, pohádku a tanec. Pro maminky bylo
připraveno občerstvení, každá dostala květinu. Nakonec si s dětmi zatancovaly i maminky.
H. Waxmandská
Soutěž Vesnice roku 2014
Naše obec se do soutěže přihlásila, hodnotící komise nás navštíví dne 23.6.2014 mezi 15.30 až 17.30
hod. Komise bude hodnotit i vzhled rodinných domů (upravenost a květinovávýzdoba).

Informace
Obnova aleje k bytovkám – nová výsadba již vzrostlých jabloní byla nákladem 193 000,- Kč
financována z prostředků Nadace ČEZ - obnova ovocných alejí.
Provodínská štrapanda
Start v sobotu 14. 6. 2014, mezi 8.00 – 12.00, v Provodíně u Sportovního areálu, cíl do 18.00 na stejném
místě. Trasy: pěší i cyklo v délkách 10 až 75 km, směr Českolipsko a České středohoří.
Čtení v knihovně pro děti
Již druhým rokem místní knihovna připravovala pravidelná čtení pro děti pod názvem „Pojďte s námi
za pohádkou“. Setkání s knížkou se konala každou středu od 16 do 17 hodin. Přicházelo průměrně šest
dětí ve věku 6 – 9 let. V letošním školním roce jsme společně přečetli tyto příběhy:
Lotta z Rošťácké uličky od A.Lindgrenové, Kosprd a Telecí od E. Papouškové, Podivuhodná cestu Nilse
Holgerssona Švédskem od S. Lagerlofové, Lentilka pro dědu Edu od I. Březinové a několik kapitol
z knihy A.Goldflama Sny na dobrou noc. 2.dubna se naše knihovna zapojila do celonárodní Noci
s Andersenem. V prodlouženém odpoledni byly pro děti připraveny hry, malé divadlo a tvůrčí dílna, ve
které si mohly vyrobit vzor na tričko. Letošní čtení zakončíme ve středu 18.6.
M. Kirschnerová a I.Cedrychová
Krádeže - Žádáme občany, aby věnovali větší pozornost zajištění svého majetku i zahrad. V poslední
době se na ob. úřad kvůli krádežím obracejí občané častěji než jindy.
Vydávání pasů a obč. průkazů v letním období
S blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených zaznamenáváme jako každoročně zvýšený zájem o
vydání cestovního dokladu a občanského průkazu. Proto kromě normálních úředních hodin rozšiřujeme
v letním období úřední hodiny na úseku osobních dokladů takto:
Pondělí a středa
8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek

8:00 - 14:30

Pátek

8:00 - 12:00

(pouze od 16.5. do 25.7.2014)

MěÚ Č. Lípa
Oprava turistické cesty v Pekle
Dovoluji si oznámit, že v měsíci dubnu začala rekonstrukce turistického chodníku v NPP Peklo. Do
konce června se budou rekonstruovat dřevěné chodníky od Karby k hájence pod Novým Dvorem.
Výměna lávek se předpokládá v letních měsících. O dalších krocích budeme občany informovat.
Ing. Markéta Kavková, specialista ochrany přírody
Narodili se: Karolína Kašparová, 28.4.2014 Ivetě Brezániové a Ondřeji Kašparovi
Vývoz popelnic: červen 2014 – září 2014
Směsný odpad
Kontejner Šváby
Plasty
středa
18.6.2014
středa
2.7.2014
úterý
17.6.2014
středa
2.7.2014
středa
6.8.2014
úterý
1.7.2014
středa
16.7.2014
středa
3.9.2014
úterý
15.7.2014
středa
30.7.2014
úterý
29.7.2014
středa
13.8.2014
úterý
12.8.2014
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