25. ročník

leden 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
První letošní jednání zastupitelstva proběhlo ve čtvrtek 3. ledna. Tentokrát bylo na programu
jen šest bodů.
Zásadní informací pro občany Zahrádek je, že zastupitelé schválili poplatek za odpad
ve stejné výši jako byl v předchozích letech, tedy 500 Kč. Celkem je v Zahrádkách
312 poplatníků. Poplatek nemusí například platit rodiče za narozené dítě v prvním
kalendářním roce a také za každé druhé a další dítě v rodině. Za rok 2018 ještě úplná čísla,
co se týká příjmů a výdajů za odpad, nemáme. V roce 2017 ale byly náklady obce na svoz a
nakládání s odpadem zhruba 220 000 korun. Na každého
občana tak obec doplácí zhruba 187 korun. Další informace
o poplatcích najdete na straně č. 2.
O tom, že plynový kotel v místní Mateřské škole je
ve špatném stavu a je třeba ho vyměnit, jsme informovali už
v minulém zpravodaji. Také platí, že obec na tuto akci
požádala o dotaci od Jihočeského kraje. Na lednovém jednání
zastupitelé schválili, že obec provede výběrové řízení
na zhotovitele této zakázky. Obec oslovila čtyři firmy, které
podají konkrétní nabídku. Podmínkou obce je, aby výměna
kotle byla provedena v období jarních prázdnin Mateřské
školy tedy od 18. do 22. února. Kromě výměny samotného
kotle jde v zakázce i o výměnu bojleru nebo vyvložkování
komína.
Obec Zahrádky jako každá jiná má povinnost vypracovat
výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování
informací podle zákona 106/1999 – to je zákon o svobodném přístupu k informacím a každý
občan má díky němu právo žádat o téměř jakékoli informace. Zastupitelé tuto zprávu přijali.
Její znění bylo poněkud jednoduché – v roce 2018 totiž na obec nepřišla žádná žádost
o poskytnutí informací. Kompletní zpráva je na straně č. 2.
Každá obec má možnost pověřit členy zastupitelstva k tomu, aby mohli oddávat snoubence
na území obce. I Zahrádky už několik let nabízí tuto možnost, dosud se ale v naší obci
nekonala žádná svatba. Přesto zastupitelé schválili, že v roce 2019 jsou zastupováním
k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství pověřeni starosta
Ing. Miroslav Urbánek a místostarosta Petr Barták.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Cena měsíčníku Zahrádecký zpravodaj zůstává pro rok 2019
v nezměněné částce 60 Kč/rok (5 Kč/číslo). Jedná se o obcí dotovanou
cenu. Zpravodaj bude roznášen předplatitelům do poštovních schránek.
Zájemci o předplatné ho mohou uhradit do 31. března 2019.

Splatnost místního poplatku ze psů v částce 200 Kč za prvního
a 250 Kč za dalšího psa je do 31. března 2019.

Splatnost místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu
v částce 500 Kč za poplatníka pro rok 2019 je do 31. března 2019.
Do tohoto data budou vyváženy nádoby 240 l (popelnice) se „starými“
známkami na rok 2018, od 1. 4. 2019 se vyvezou nádoby pouze
se známkami na rok 2019. U trvale neobydlených nemovitostí je
splatnost prodloužena do 30. června 2019.
Nabízíme občanům zhotovení pevné kroužkové vazby (formát A4).
Cena za svázání dokumentů zůstává stejná, to je do 50 ks listů 40 Kč,
cena do 100 ks listů je 50 Kč.

Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2019
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Výroční zpráva o činnosti Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2018
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Obec zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ústně vyžádané a podávané informace
nejsou evidovány.
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Zahrádky jsou šestou nejlepší obcí v třídění odpadu v Jihočeském kraji
Že je třeba třídit odpad je v dnešní době víc než jasné.
Zejména jednorázové plasty jsou celosvětový problém.
Oceány jsou plné plastového odpadu a kvůli tomu umírají
milióny živočichů. Ve vyspělých zemích je tak omezování
jednorázových plastů velkým tématem a jednotlivé státy
dokonce tyto plasty zakazují úplně.
I Česká republika jde v tomto dopředu a nákupní řetězce
buď úplně, nebo alespoň částečně ruší nabízení igelitových
tašek. Přesto, když už nějaké plasty doma máme, je třeba je
neházet do komunálního odpadu ale do žlutých kontejnerů,
stejně tak jako papíry do modrých a sklo do zelených.
Teď se ukázalo, že občané Zahrádek jsou v tomto ohledu
daleko před obyvateli většiny ostatních měst a obcí
v Jihočeském kraji. V soutěži Jihočeši třídí odpad se totiž obec Zahrádky umístila
na 6. místě z 94 měst a obcí našeho kraje. Víc tříděného odpadu v přepočtu na jednoho
obyvatele už měla v loňském roce jen obec Drunče, Horní Němčice, Vícemil, Lomnice nad
Lužnicí a Březina.
Děkujeme všem občanům, kteří odpad poctivě třídí.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 17. 12. se v naší školce konala vánoční besídka.
Děti přednášely zimní a vánoční básničky, zazpívaly písně, koledy a
zahrály pohádku „O Sněhurce.“ Na konec děti darovaly svým rodičům
vánoční dárek – svícen a přáníčko.

Jana Harudová
ředitelka MŠ
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MACKŮV KOPEC
Již pošestnácté se v pondělí 31. prosince uskutečnil tradiční výšlap na Mackův kopec.
Ještě den před Silvestrem to vypadalo, že tentokrát bude procházka k vysílači s tou pravou
zimní atmosférou. Sníh se ale neudržel, a tak poslední den roku 2018 byl spíš blátivý.
Jinak ale počasí vyšlo a u ohniště se na Mackově kopci sešlo celkem 119 lidí a to místních i
přespolních. Každý tradičně dostal pečený „sčítací knoflík“ od paní Heřmánkové. Nechyběla
ani várnice s čajem, cukroví a nejrůznější tekutá zahřívadla z vlastních zásob. Děti si opekly
buřty, pohrály si v lese, dospělí si popovídali a popřáli vše dobré do nového roku a pak už se
všichni šli chystat na večerní oslavy konce roku.

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu před svátkem Třech králů obcházely Zahrádky i
Horní Dvorce celkem tři skupinky tříkrálových koledníků.
S kasičkou Charity České republiky vybíraly peněžité dary
pro potřebné. Kdo koledníkům otevřel, tomu děti zazpívaly
a křídou nad dveře napsaly tradiční K+M+B 2019.
V Zahrádkách se za tři krále převlekli Vendula Hrnčířová,
Jan Hrnčíř a Andrea Kovářová. V druhé skupince to byli
Tereza Brabcová, Lukáš Brabec a Karolína Svobodová a
v Horních
Dvorcích
se
o
koledu
postarali
Ludmila Brožová, Antonín Brož a Eliška Dubová.
V Zahrádkách se podařilo vybrat 5 932 Kč a
v Horních Dvorcích 1 385 Kč.
Naše oblast spadá pod Jihlavskou charitu, ta potom vybrané
peníze rozděluje jednotlivým organizacím. Všechny
vybrané prostředky jdou přímo do našeho regionu. Letos
Charita České republiky z vybraných peněz podpoří třeba
domácí hospicovou péči, domy s pečovatelskou službou
nebo Domovinku Dačice a další.
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 Z HISTORIE

CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
V této rubrice se budeme pravidelně vracet o dvacet let zpět, abychom si připomněli, čím
tenkrát žily Zahrádky. A co se tedy psalo v Zahrádeckém zpravodaji v lednu roku 1999?


Zahrádky tenkrát získaly dotaci na stavbu oddílné kanalizace a čistírny odpadních
vod. Zastupitelé také zrovna jednali o vybudování Turistické ubytovny a seznámili
se s projektem rekonstrukce prvního patra mateřské školy na tuto ubytovnu a vzali
na vědomí vypsání výběrového řízení na tuto zakázku. Tehdejší zastupitelstvo také
rozhodlo o pořádání „Vítání občánků“ v obci a určilo, že se tento slavnostní akt bude
konat jednou za rok v březnu.



Už před dvaceti lety se v Zahrádkách třídily plasty. Tehdejší zpravodaj informoval, že
sběr čistých plastových obalů se uskuteční každou druhou sobotu v měsíci v době
od 9 do 10 hod v čp. 76. Dnes můžeme třídit kdykoli a plasty už nemusí být čisté.



Zahrádecký spolek ve zpravodaji zase hodnotil, jaká byla Vánoční výstava, kterou
navštívila asi stovka lidí a asi dvacet vystavovatelů.



Obec Zahrádky přesně před dvaceti lety také zvala na Besedu o chřipkách a jiných
zimních protivnostech s MUDr. Lubomírem Fialou. Tuto přednášku pořádala obec
v rámci projektu Vesnická dílna s podporou POV.

FOTO VZPOMÍNKY
Budova školy dostala
v roce
1969
nový
kabát, byla vyměněna
všechna
okna
a
opraveny omítky. Rok
před tím byly dány
nové vchodové dveře a
v chodbě zřízena nová
terasová podlaha.

Poznáte,
kdo
na fotce???
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Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2019 pro obec:

ZAHRÁDKY
údaje k dani z pozemků
katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjedn. evidence pozemků
Horní Dvorce
790231
2,84
není
Zahrádky
790249
3,52
není
Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
k.ú. Horní Dvorce
1,0
k.ú. Zahrádky
1,0
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2019 nutno
podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději
do 31. ledna 2019.
úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30
pátek 8:00 - 14:00
Bezhotovostní placení daně
bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo:
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
konstantní symbol:
variabilní symbol:

7755-77627231/0710
BIC kód: CNBACZPP

1148 – platba převodním příkazem
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Kompletní informace o placení daně z nemovitosti jsou dostupné na www.financnisprava.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA




Blahopřejeme k narozeninám
Drápalová Marta, Zahrádky,
oslaví dne 23. ledna 82 let
Barták Oto, Zahrádky,
oslaví dne 23. ledna 80 let
Závodský Jan, Zahrádky,
oslaví dne 24. ledna 71 let
Rod Karel, Zahrádky,
oslaví dne 27. ledna 72 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 14. LEDNA 2019
DATUM
pondělí 14. 1.
čtvrtek

17. 1.

pondělí

21. 1.

čtvrtek

24. 1.

sobota 26. 1.
pondělí 28. 1.
čtvrtek

31. 1.

pondělí

4. 2.

čtvrtek

pondělí
čtvrtek

7. 2.

11. 2.
14. 2.

DO 17. ÚNORA 2019

HOD.
16 – 19
16 - 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

POŘ.
obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

Patchwork - zrcadlení
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 2. 2019 – 17. 3. 2019 je v pondělí 11. února 2019

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

KOZOROH 22. 12. – 19. 1.



VODNÁŘ 20. 1. - 18. 2.



Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada: Mgr. Eliška Čermáková. Autor
záhlaví Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a
prodej zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč.
Redakční uzávěrka dne 8. 1. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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