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Z jednání zastupitelstva obce

Poslední letošní jednání zastupitelstva proběhlo první prosincový čtvrtek. Na programu byla řada důležitých bodů, jako je schválení rozpočtu obce nebo
vyhláška o místním poplatku za odpad.
V úvodu se řešila rozpočtová opatření potřebná pro
doúčtování roku 2021. Občanské sdružení Sdílení žádalo obec o finanční dar. Zastupitelé rozhodli dar
sdružení neposkytnout. Naopak schválena byla žádost ředitelky Mateřské školy Zahrádky o neinvestiční příspěvek ve výši 300 000 Kč na příští rok. Na
letošní rok byl tento příspěvek 230 000 Kč. Tyto peníze jsou použity na úhrady energií a na nákup materiálu, hraček a dalšího spotřebního zboží do mateřské
školy. Mateřské školy se týkaly i další dva body jednání. Zastupitelé schválili střednědobý výhled rozpočtu MŠ Zahrádky i rozpočet na rok 2022. Konkrétní
podobu rozpočtu i výhledu školky najdete na str. č. 2.
Velkou pozornost zastupitelé věnovali návrhu rozpočtu obce na příští rok. Nakonec byl rozpočet jednohlasně schválen s tím, že příjmy obce budou v roce
2022 podle předpokladu celkem 5 564 643 Kč a výdaje celkem 10 524 131,60 Kč. Rozdíl, tedy celkem:
4 959 488,60 Kč znamená, že je rozpočet schodkový.
Schodek bude kryt zapojením přebytku z minulých
let. Výdaje budou příští rok tak vysoké kvůli stavbě
vodojemu a úpravně vody včetně připojení vrtu, která vyjde na necelých 5 mil. Kč. Na akci si obec vzala
úvěr od Komerční banky ve výši 2 mil. Kč a na stavbu máme také přislíbenou dotaci ve výši 3 mil. Kč,
nakonec tedy o takto vysoký schodek nepůjde. Další
plánovanou investiční akcí je vybudování komunikace a parkoviště u mateřské školy a oprava sběrného
dvora. V rozpočtu je počítáno také se stavbou dětského hřiště na country plácku. K této akci ale dojde jedině, když obec uspěje s žádostí o dotaci. Zastupitelé
schválili také střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2022 až 2024.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Zahrádky ke dni
31. 12. 2021 a k jejímu zahájení. Zastupitelstvo také
pověřilo finanční výbor kontrolou čerpání neinvestičního příspěvku obce Mateřské škole Zahrádky
v roce 2021. Finanční výbor předloží zprávu na únorovém zasedání zastupitelstva. Zastupitelé také
rozhodli podat žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2022 na akci
„Stavební úpravy objektu č. p. 70 v obci Zahrádky VI.
etapa“ a souhlasí se spolufinancováním této akce
Dokončení na další straně

Dokončení z titulní strany

z rozpočtu obce. V plánu je oprava střechy kolny na zahradě mateřské školy.
Zastupitelstvo také schválilo dvě
obecně závazné vyhlášky týkající se odpadu. Vyhláška č. 2/2021
o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství upravuje, jak obec a její obyvatelé mají
nakládat s odpadem. V naší obci
je možné vytřídit biologický odpad, papír, plasty včetně PET lahví,
sklo, kovy, nebezpečné odpady,
objemný odpad, jedlé oleje a tuky,

textil a směsný komunální odpad. Druhou schválenou vyhláškou je obecně závazná vyhláška
č. 3 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Náklady na třídění, svoz
a likvidaci odpadu každým rokem
rostou, loni byly náklady na jednoho poplatníka 722 Kč. Zastupitelé
proto rozhodli o zvýšení poplatku za odpad, který je už řadu let
500 Kč, a to nově na 600 Kč. Dál
ale platí osvobození od poplatku pro každé druhé a další dítě
a rodiče nemusí poplatek platit ani za děti do jednoho roku

věku. Poplatek je splatný do konce března (pro chalupáře do konce
června) daného roku. Obě vyhlášky najdete v plném znění na webu
www.zahradky.cz. Zastupitelstvo
obce rozhodlo uzavřít smlouvu
o využití obecního systému odpadového hospodářství pro zpětný
odběr odpadních elektrozařízení
s firmou ASEKOL, a. s. Nově tak
bude odběr vysloužilých elektrospotřebičů zajišťovat tato firma,
a to zdarma. Dosud obec za odběr elektrozařízení platila.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Harmonogram pravidelných
jednání zastupitelstva obce
zahrádky v roce 2022
➢ čtvrtek 6. ledna,
➢ čtvrtek 3. února,
➢ čtvrtek 3. března,
➢ čtvrtek 7. dubna,
➢ čtvrtek 5. května,
➢ čtvrtek 2. června,
➢ čtvrtek 7. července,
➢ čtvrtek 4. srpna,
➢ čtvrtek 1. září,
➢ čtvrtek 6. října,
➢ čtvrtek 3. listopadu,
➢ čtvrtek 1. prosince,
Obecní úřad a obecní knihovna budou 27.
uzavřeny.

19 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
20 hod.
20 hod.
20 hod.
20 hod.
20 hod.
19 hod.
19 hod.
19 hod.
12. 2021

Rozpočet nákladů a výnosů
na rok 2022 – Mateřská
škola Zahrádky
Rozpočet nákladů a výnosů
Výnosy celkem:
Z toho:
Státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
Náklady celkem:
Z toho:
Státní rozpočet
potraviny
ostatní
Hospodářský výsledek

rok 2022
4 300 000
2 500 000
300 000
750 000
750 000
4 300 000
2 500 000
750 000
1 050 000
0

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zahrádky
Výnosy celkem:
Z toho:

Státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje

Náklady celkem:
Z toho:
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Státní rozpočet
potraviny
ostatní

rok 2022
4 300 000
2 500 000
300 000
750 000
750 000
4 300 000

rok 2023
4 400 000
2 500 000
300 000
850 000
750 000
4 400 000

rok 2024
4 500 000
2 600 000
300 000
850 000
750 000
4 500 000

2 500 000
750 000
1 050 000

2 500 000
850 000
1 050 000

2 600 000
850 000
1 050 000
prosinec 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zahrádky
na rok 2022–2024 (v Kč)
Text
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé pohledávky
Zapojení přebytku z minulých let
Zbývá na opravy a investice

2022
5 564 643,00
10 524 131,60
- 4 959 488,60
- 116 669,00
0,00
5 076 157,60
0

2023
5 400 000
4 800 000
600 000
0
0
0
600 000

2024
5 500 000
4 900 000
700 000
0
0
0
700 000

Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.zahradky.cz
V listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadu Zahrádky u účetní obce.

Rozpočet obce Zahrádky na rok 2022
Rozpočet příjmů
Č. třídy
1.

třída 1 – Daňové příjmy celkem
2.
třída 2 – Nedaňové příjmy celkem
3.
třída 3 – Kapitálové příjmy celkem
4.

třída 4 – Přijaté transfery (dotace) celkem
Příjmy celkem
Rozpočet výdajů
Č. třídy
5.

třída 5 – Běžné výdaje celkem
Č. třídy
6.
třída 6 – Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Rozpočet Financování
8.

třída 8 – Financování celkem

Název třídy
Daňové příjmy
Daňové příjmy – daně
Daňové příjmy – poplatky
Nedaňové příjmy
Kapitállové příjmy – prodej pozemků
Přijaté transfery (dotace)
číslo a název položky
4112 – Neinvestiční přij. transf. ze SR

Název třídy
Běžné (provozní) výdaje
z toho:
neinv. přísp.na provoz PO Mateřská škola Zahrádky
neinv. transf, spolkům – SDH
neinv. transf. spolkům – Spolek žen
neinv. transf. spolkům – STP
výdaje z fin. vypoř. min. let – dotace na volby vratka
Název třídy
Kapitálové výdaje

Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)
Financování
položka 8115 – zapojení přebytku min. let
položka 8124 – splátka úvěru – K. B.,a.s.

Rozpočet je schodkový. Schodek bude kryt zapojením přebytku z minulých let a financování úvěrem
v KB ve výši 2 mil. Kč
Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění
jsou zveřejněny na
https://monitor.statnipokladna.cz
www.zahradky.cz

Rozpočet v Kč
4 375 000,00
222 100,00
4 597 100,00
896 743,00
896 743,00
0,00
0,00

70 800,00
70 800,00
5 564 643,00

Rozpočet v Kč z toho:
4 424 131,60
300 000,00
20 000,00
20 000,00
1 500,00
6 191,60

4 424 131,60
Rozpočet v Kč z toho:
6 100 000,00
6 100 000,00
10 524 131,60
-4 959 488,60

5 076 157,60
-116 669,00
4 959 488,60

Schválený rozpočet na rok 2021 a schválená rozpočtová opatření v roce 2021 jsou zveřejněny na
internetových stránkách obce www.zahradky.cz –
Úřad – Hospodaření obce.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí na Obecním
úřadu Zahrádky u účetní obce.
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Vodné a stočné

Z důvodu pozdního dodání stavů odečtů vodoměrů a z hlediska situace pandemie Covid 19 budou
konečné faktury za vodné a stočné za rok 2021 vystaveny až v lednu příštího roku.

Mateřská škola Zahrádky

V pondělí 6. 12. 2021 jsme ve školce měli „čertovskou diskotéku.“ Zavítal k nám i svatý Mikuláš. Děti
mu řekly básničku, zatancovaly mu taneček a pak od
něj dostaly balíčky s dobrotami a s ovocem.

Advent v Zahrádkách

Na první adventní neděli se v Zahrádkách rozsvítil
vánoční strom. Letos to bylo opět bohužel bez společenské akce a vystoupení dětí. Doufáme, že si to
příští rok vynahradíme.
Tentokrát už v sobotu 4. prosince chodil v Zahrádkách
Mikuláš s anděly a čerty, a to hned ve dvou partách.
Děkujeme všem, kteří vyrazili v kostýmech potěšit,
a i trochu postrašit nejen děti.
V sále obecního domu je po celý advent vystaven
Zahrádecký keramický betlém.

V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.
A to od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Zaměstnanci MŠ Zahrádky přejí všem
spoluobčanům hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce,
který přichází.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky
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prosinec 2021

Zveme vás na obnovenou výstavu betlémů pana Plecháče
Po pěti letech budeme moci znovu
obdivovat krásné papírové betlémy, které celý život sbíral a tvořil pan Václav Plecháč. Se syny
manželů Plecháčových jsme se
domluvili, že je škoda, aby betlémy zůstávaly zavřené v krabicích,
a tak obec spolu se Spolkem žen
Zahrádky chystá na poslední adventní víkend v hasičárně výstavu

betlémů. Zahájení proběhne v pátek 17. prosince od 16.00 hodin
v hasičárně. V pátek bude otevřeno do 20.00 hodin a přijít podívat se můžete ještě v sobotu 18.
a v neděli 19. prosince vždy od
14.00 do 18.00 hodin. Doufáme, že
se nám podaří atmosféře, kterou
ve své stodole dokázala vykouzlit
paní Plecháčová, alespoň přiblížit.

Klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
Vám i Vašim blízkým
přejí zastupitelé a zaměstnanci
Obce Zahrádky.
Silvestrovský výstup na Mackův kopec
Stejně jako loni, ani letos neproběhne tradiční silvestrovská akce. Těžko můžeme teď odhadnout, jaká opatření budou platit na konci roku. Ale pokud to bude možné a budete mít chuť,
udělejte si před oslavami konce roku procházku a třeba se nás přece jen pár sejde
alespoň k malému popovídání.

www.zahradky.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Adamec Vladislav, Zahrádky, oslaví dne 17. prosince 74 let

Co jsme psali před dvaceti lety
• I před dvaceti lety řešili zastupitelé ke konci roku změnu vyhlášky o odpadech. Do té doby
si obyvatelé kupovali známky
na popelnice jen, když popelnici chtěli, ale pokud ji neměli, nemuseli poplatek platit. Od
roku 2002 se ale systém změnil
a vznikla povinnost pro všechny obyvatele poplatek platit.
Ten byl stanoven na 205 Kč na
poplatníka.
• V Obecním domě probíhala
Adventní sbírka ve prospěch
denního stacionáře Rolnička
v Soběslavi.
• Na Štědrý den se v evangelickém kostele konalo představení
Vánoční hry.
• Ve výtvarné dílně proběhlo jako

poslední akce roku Pečení perníkového betlému s farářem
J. F. Pecharem a ve zpravodaji
vyšel leták s nabídkou kurzů na
další rok.
• Z kroniky obce z léta a začátku podzimu roku 1936 jsme se
dozvěděli, že ve funkci učitele zdejší školy vystřídala pana
Josefa Dubu učitelka Karla
Landsmanová. Na konci září se
výrazně ochladilo, 29. září dokonce poletoval sníh a 8. října napadlo tolik sněhu jako
v zimě. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na další rok a to tak,
že výdaje byly 15 815 Kč a příjmy 9 640 Kč. Dne 6. prosince sehráli zdejší ochotníci hru
„Námořníkův sen“.

Informace

Mikrobus do Strmilova

Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

Mikrobus jezdí podle přihlášení každý čtvrtek. Odjezd z autobusové zastávky v obci je v 8:30
hod. Pro přihlášení cesty mikrobusem do Strmilova se hlaste
u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Mariánská kaplička

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 6. ledna
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 1. 2022 – 13. 2. 2022 je v pondělí 10. ledna 2022
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