24. ročník

červen 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 15. května 2018


Usnesením č. 36/2018 zastupitelé schválili rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na zakázku s názvem „MŠ Zahrádky – vybavení kuchyně“, a to firmy TeS, spol. s r. o.
Chotěboř, se sídlem Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395 a pověřili starostu
podpisem kupní smlouvy s dodavatelem.



Usnesením č. 37/2018 zastupitelé schválili rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na zakázku s názvem „MŠ Zahrádky – rekonstrukce kuchyně“, a to firmy Jiří Beran,
se sídlem Člunek 65, 378 61 Člunek, IČ: 02663686 a pověřili starostu podpisem
smlouvy o dílo s dodavatelem.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. června 2018


Usnesením č. 38/2018 zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku Obce Zahrádky
ke dni 31. 12. 2017.



Usnesením č. 39/2018 zastupitelé schválili Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok
2017, a to bez výhrad, a přijali opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Obce Zahrádky.
Zkrácená verze viz dále v textu.



Usnesením č. 40/2018 zastupitelé vzali na vědomí získání dotací z POV 2018 a
pověřují starostu uzavřením smluv o poskytnutí dotací:
na „Stavební úpravy č. p. 70 v obci Zahrádky – V. etapa“ ve výši 230 000 Kč;
na úroky z úvěrů „Vybudování kanalizačního sběrače „D“ ve výši 10 000 Kč.



Usnesením č. 41/2018 zastupitelé schválili směnnou smlouvu o prodeji a směně
pozemků p. č. 769/16, p. č. 71, p. č. 769/17 v k. ú. Zahrádky ve vlastnictví Obce
Zahrádky za cenu 100 Kč/m2, a směnit část pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Zahrádky,
a pověřují starostu jejím uzavřením.
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Usnesením č. 42/2018 zastupitelé přijali záměr prodeje části pozemku p. č. 2218
v k. ú. Zahrádky o výměře cca 38 m2.
Narovnání hranice u č. p. 113.



Usnesením č. 43/2018 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z OPŽP do výzvy
č. 2/2018 – průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody a souhlasí se
spolufinancováním této akce.



Usnesením č. 44/2018 zastupitelé rozhodli odložit výběrové řízení na příští zasedání
zastupitelstva.
Jedná se o výběrové řízení na zhotovení průzkumných vrtů na posílení zdrojů pitné
vody.



Usnesením č. 45/2018 zastupitelé neschválili prodej stavby včetně pozemku z důvodu
nízké nabídnuté ceny.
Přístupová komunikace z „Olešanské“ do areálu firmy JISTUZA, v. o. d., Studená.



Usnesením č. 46/2018 zastupitelé odložili projednání Smlouvy o právu provést stavbu
na příští zasedání zastupitelstva.
Jedná se o přístupovou komunikaci pro pěší a cyklisty do areálu firmy JISTUZA,
v. o. d., Studená.



Usnesením č. 47/2018 zastupitelé rozhodli nevyhovět žádosti o příspěvek na úhradu
chybějících mzdových nákladů zaměstnanců ZŠ Strmilov.



Usnesením č. 48/2018 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2018.



Usnesením č. 49/2018 zastupitelé schválili Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku
na stavební práce Zahrádky – Hasičská zbrojnice.
Dodatek č. 2 zohledňuje ceny více a méně prací.



Usnesením č. 50/2018 zastupitelé rozhodli pozvat nájemce obecních pozemků
pro zemědělské hospodaření na 11. 6. 2018 od 19.00 hod. na obecní úřad na jednání
ohledně dodatku k nájemní smlouvě.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Sběr netříděného velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu
23. 6. 2018 v hospodářském dvoře v Zahrádkách. Bezplatně je možné
odložit starý nábytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramiku (umyvadla, vany, toalety) a jiné velké věci, které se
nevejdou do popelnice. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad,
pneumatiky, tříděný odpad, biologický odpad a stavební suť.
Současně budeme
shromažďovat
v hospodářském
dvoře všechny
elektrospotřebiče.
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Srdečně Vás zveme na slavnostní předání nové Hasičské zbrojnice
Sboru dobrovolných hasičů Zahrádky, které se koná v pátek
29. června 2018 v 15 hodin. Po předání bude následovat prohlídka
zbrojnice pro veřejnost.

Upozorňujeme spoluobčany na množící se případy pohybujících se
cizích osob v obci, které vstupují pod různými záminkami (např.
požadují pití, užití WC, shání kožky, vajíčka a jiné zboží) na soukromé
pozemky i do nezajištěných domů, kde provádějí krádeže převážně
finanční hotovosti. Při zjištění takového případu okamžitě informujte
Městskou policii Strmilov, tel. č. 724 195 017 nebo 606 924 614,
případně volejte na tísňovou linku Policie ČR, tel. č. 158. Prosíme a
žádáme občany, aby byli opatrní a nepouštěli si cizí osoby do svých
objektů.
Vážení spoluobčané, vzhledem k teplému a suchému počasí vás žádáme
o rozumné hospodaření s pitnou vodou. Děkujeme.

Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2017
(zkrácená verze)
Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 1. 12. 2016
usnesením č. 57/2016. V průběhu roku bylo provedeno 11 rozpočtových opatření.
Údaje o příjmech a výdajích rozpočtu dle druhového třídění (v Kč)
schválený
rozpočet
název
rozpočet
po změnách
třída 1 - daňové příjmy

skutečnost

3 792 100,00

3 929 889,00

3 923 496,32

třída 2 - nedaňové příjmy

752 643,00

660 253,00

655 388,11

třída 3 - kapitálové příjmy

16 000,00

8 000,00

7 900,00

třída 4 - přijaté transfery

55 000,00

4 288 148,31

6 238 148,31

4 615 743,00

8 886 290,31

10 824 932,74

0,00

0,00

1 950 000,00

příjmy celkem po konsolidaci

4 615 743,00

8 886 290,31

8 874 932,74

třída 5 - běžné výdaje

3 775 318,00

3 289 918,00

5 190 761,11

třída 6 - kapitálové výdaje

1 060 000,00

3 033 328,00

3 032 295,00

výdaje celkem

4 835 318,00

6 323 246,00

8 223 056,11

0,00

0,00

1 950 000,00

4 835 318,00

6 323 246,00

6 273 056,11

-219 575,00
219 575,00
219 575,00

2 563 044,31
-2 563 044,31
-2 563 044,31

2 601 876,63
-2 601 876,63
-2 601 876,63

příjmy celkem
konsolidace příjmů (převody mezi účty)

konsolidace výdajů (převody mezi účty)
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
třída 8 - financování
financování celkem po konsolidaci
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Běžné výdaje byly využity na výdaje spojené s chodem obce, na opravy vodovodního řadu,
na rekonstrukci MŠ Zahrádky. Kapitálové výdaje byly investovány na realizaci akce Hasičská
zbrojnice Zahrádky a výstavbu vodovodní šachty.
V roce 2017 bylo dosaženo přebytku ve výši 2 601 876,63 Kč.
Stavy na bankovních účtech (v Kč)
název BÚ
počáteční stav k 1. 1. 2017 stav k 31. 12. 2017
K.B., a.s. - BÚ
771 495,82
969 488,13
ČNB - dotace
1 793,58
514 159,64
MMB, a.s. - BÚ
1 025,98
1 026,93
MMB, a.s. - SÚ
pokladna
celkem

7,64

1 701 568,95

6 240,00
780 563,02

22 096,00
3 208 339,65

Stavy bankovních úvěrů, půjček, návratných výpomocí (v Kč)
název BÚ
stav k 1. 1. 2017
stav k 31. 12. 2017
úvěr kanalizační sběrač D
799 981,00
636 781,00
návratná výpomoc AVE
10 900,00
0,00
celkem
810 881,00
636 781,00
Obec nehospodaří s žádným fondem. K použití nových úvěrů, půjček, návratných výpomocí nedošlo.
Finanční vypořádání dotací
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno
98071 Volby do PS PČR
22 000,00
14984 MV ČR - Hasičská zbrojnice Zahrádky
2 820 356,31
výkon státní správy
57 800,00
X
Celkem ze státního rozpočtu
2 900 156,31

Vyčerpáno
14 799,00
2 820 356,31
57 800,00
2 892 955,31

Rozdíl
7 201,00
0,00
0,00
7 201,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017
UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno
710 POV 2017 - Kanalizační sběrač D - úroky z úvěru
11 000,00
710 POV 2017–Staveb. úpravy objektu čp. 70 - IV. etapa
120 000,00
452 DP inv. dot. pro jedn. SDH obcí Jčk-HZ Zahrádky
1 256 992,00
X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
1 387 992,00

Vyčerpáno
Rozdíl
11 000,00
0,00
120 000,00
0,00
71 779,14 1 185 212,86
202 779,14 1 185 212,86

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017
UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno

Vyčerpáno

X

Celkem ze státních fondů

0,00

0,00

Rozdíl
0,00

Využití dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jčk
Jčk: POV 2017 - neinvestiční dotace na úroky z úvěru - krytí nákladů na úroky Kanalizační sběrač D.
Neinvestiční dotace na akci Stavební úpravy objektu čp. 70 v obci Zahrádky - IV. etapa byla čerpána
na rozšíření plochy třídy v mateřské škole včetně výměny oken a podlahových krytin, přeložení
elektrických a plynových rozvodů, rovněž vodovodního a odpadního potrubí. Investiční dotace s UZ
452 byla přijata na akci "Hasičská zbrojnice Zahrádky" a byla v r. 2017 čerpána jen z části. V r. 2018
budou z této dotace kryty další výdaje na tuto výstavbu.
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SR: Investiční dotace MV ČR s účelovým znakem 14984 byla rovněž čerpána na výstavbu Hasičské
zbrojnice Zahrádky, a to v plné výši ve sledovaném roce. Dotace s účelovým znakem 98071 byla použita
na krytí výdajů spojených s konáním voleb do PS PČR.
Vypořádání příspěvků poskytnutých Obcí v roce 2017
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Mateřská škola Zahrádky (v Kč)
Od Pa
běžné výdaje
poskytnuto
vyčerpáno
3111
neinvestiční příspěvek na provoz
54 000,00
54 000,00
Přehled poskytnutí a čerpání neinvestičních příspěvků (běžné výdaje) v Kč
Od Pa
Příjemce
poskytnuto
3399 Spolek žen Zahrádky-fin. dar za podporu kultur. a spol. života 20 000,00
3399 MO STP Studená - fin. dar za volnočas. aktivity pro občany
1 500,00
5512 SDH Zahrádky - finanční dar za činnosti v propagaci obce
20 000,00
X
Celkem
41 500,00
Rozvaha - Aktiva, pasiva (v Kč)
název
aktiva (BRUTTO)
aktiva (KOREKCE)
aktiva celkem (NETTO)
pasiva celkem

stav k 1. 1. 2017
66 941 426,77
8 515 847,71
58 425 579,06
58 425 579,06

Výkaz zisku a ztrát - Náklady a výnosy (v Kč)
název
hlavní činnost
náklady celkem
3 921 209,04
výnosy celkem
4 958 193,43
výsledek hospodař. - zisk
1 036 984,39

vratka
0,00

vyčerpáno
20 000,00
1 500,00
20 000,00
41 500,00

vratka
0,00
0,00
0,00
0,00

stav k 31.12.2017
76 271 231,15
9 067 706,11
67 203 525,04
67 203 525,04

hospodářská činnost
0,00
0,00
0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání hospodaření vykonali pracovníci KÚ Jčk jako jednorázové na základě zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
je součástí závěrečného účtu.

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat:
29. 6. 2018 a v červenci 2. – 6. 7., 18. – 20. 7. a 27. 7. 2018.
Zastupující lékařky na Trojstředisku v Jindřichově Hradci jsou:
MUDr. L. Plocková tel. 384 322 959
MUDr. M. Žižková tel. 384 326 594.
V odpoledních hodinách od 16 hodin a večerních hodinách LSPP DEO
Jindřichův Hradec tel. 384 376 337.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se
konaly 4 kurzy.
Pro děti ve věku
základní školy se
konaly dva kurzy.
Oba
vedla
lektorka Karla

Hátleová, a byly to kurzy Tisk na látku –
mandalky a Košíčky.
Pro dospělé se konal kurz Šití na overlocku – letní šaty, který vedla lektorka Eva Šimánková.

V první polovině měsíce června naši ubytovnu navštívila na školním výletě Základní škola
Jaroměřice nad Rokytnou. Byla to osmá třída a vybrali si z nabídky dílny Malovaný skleněný
šperk.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pátek 1. 6. 2018 jsme s dětmi v naší školce oslavili Den dětí. Hezké
počasí nám dovolilo strávit celé dopoledne na školní zahradě, kde jsme si
zasoutěžili v jízdě na traktorech, v házení míče na cíl, ve skákání
v pytlích, v chytání ryb, v přetahování provazem a jiné hry. Děti za své výkony obdržely
sladké občerstvení.

Jana Harudová
ředitelka MŠ



Zachování tradice

Milí spoluobčané, když některý z nás odejde do míst, ze kterých prý není
návratu, tak je v naší obci dobrým zvykem mu na tuto cestu zazvonit na zvon
v kapli Sv. Jana Nepomuckého. Zvoník, který tuto službu dodnes vykonává,
chce ze zdravotních důvodů předat své zkušenosti někomu mladšímu, aby se
mohlo v této tradici pokračovat. Proto vás, potencionální nové zvoníky,
zveme dne 6. 7. 2018 od 17 hod. ke kapli Sv. Jana Nepomuckého na zaučení.
Ostatní spoluobčany tímto upozorňujeme, že zvonění ve výše uvedený den
bude díky Bohu jen zaučující. Děkujeme za pochopení.
Srdečně děkujeme panu Otu Bartákovi za tuto mnohaletou službu a do dalších
let mu přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Dvořák Ladislav, Horní Dvorce,
oslavil dne 10. června 70 let
Bína Ladislav, Zahrádky,
oslaví dne 26. června 76 let
Müllerová Libuše, Zahrádky,
oslaví dne 27. června 71 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. ČERVNA 2018 DO 15. ČERVENCE 2018
DATUM
pondělí 18. 6.
čtvrtek

21. 6.

pondělí

25. 6.

čtvrtek

28. 6.

pátek
29. 6.
pondělí
2. 7.

čtvrtek

5. 7.

sobota
neděle
pondělí

7. 7.
8. 7.
9. 7.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

20.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

15.00
16 – 19
16 – 19
20.00
9.00

Hasičská zbrojnice
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
výtvarná dílna

9.00
9.00
16 – 19
16 – 19

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna

9.00

výtvarná dílna

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Slavnostní předání

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
Jednání zastupitelstva
Šití na overlocku – základy, tričko,
jednoduché šaty

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

popelnice

čtvrtek
sobota

12. 7.
14. 7.

Barvení látek
Volné quiltování
úřední doba
Veřejný internet, knihy a časopisy

obec
popelnice

Městský batůžek

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 7. 2018 – 12. 8. 2018 je v pondělí 9. července 2018.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BLÍŽENCI

21. 5. - 20. 6. 

RAK

21. 6. – 22. 7. 

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 Miroslav Urbánek. 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 11. 6. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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