16. ročník

leden 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. ledna 2010


Usnesením č. 1/2010 zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku Obce Zahrádky
č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 17/2006 o místních
poplatcích.
Jedna známka na nádobu do 240 l bude vydána pro 4 osoby žijící ve společné
domácnosti.



Usnesením č. 2/2010 zastupitelé obce vzali na vědomí zprávu finančního výboru.
Zpráva informuje o výsledku provedené kontroly Obce Zahrádky a kontroly čerpání
neinvestičního příspěvku obce Mateřské škole Zahrádky v roce 2009.



Usnesením č. 3/2010 zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva. Z těchto
kontrol předkládá zastupitelstvu zprávu.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZAHRÁDKY V ROCE 2010
 čtvrtek 7. ledna, 19 hod.
 čtvrtek 4. února, 19 hod.
 čtvrtek 4. března, 19 hod.
 čtvrtek 1. dubna, 19 hod.
 čtvrtek 6. května, 20 hod.
 čtvrtek 3. června, 20 hod.

 čtvrtek 1. července, 20 hod.
 čtvrtek 5. srpna, 20 hod.
 čtvrtek 2. září, 20 hod.
 čtvrtek 7. října, 19 hod.
 čtvrtek 4. listopadu, 19 hod.
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Splatnost místního poplatku ze psů v částce 180 Kč za prvního a 240 Kč za
dalšího psa je do 31. března 2010.

Splatnost místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu v částce
460 Kč za poplatníka pro rok 2010 je do 31. března 2010. Do tohoto data
budou vyváženy nádoby 240 l (popelnice) se „starými“ známkami za rok
2009, od 1. 4. 2010 se vyvezou nádoby pouze se známkami na rok 2010.

Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2010
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Výsledky soutěže obcí Jihočeského kraje ve třídění odpadů
„ My třídit umíme“ pro rok 2009.
Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností Eko-kom, a.s. vyhlásil stejně jako
v minulých letech i pro rok 2009 pro zvýšení motivace obcí v oblasti odděleného sběru
využitelných odpadů celokrajskou soutěž obcí a měst Jihočeského kraje ve třídění
odpadů nazvanou „My třídit umíme“. Zahrádky se ve své kategorii – obce do 499 obyvatel
– umístily na 132. místě z 347 obcí s počtem 562 bodů.
Bodové ohodnocení se přepočítává na základě výtěžnosti jednotlivých složek komunálního
odpadu, efektivity sběru TKO a kvality sítě pro sběr tříděného odpadu.
(V roce 2008 jsme se umístili na 136. místě z 330 obcí s počtem 462 bodů.).
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje:
MUDr. Anna Spurná, praktická lékařka pro děti a dorost, oznamuje
občanům, že se nebude ordinovat ve dnech 21., 22. a 25. 1. 2010. Akutní
případy ošetří MUDr. Ludmila Leitgebová na zdravotním středisku ve
Studené, telefon č. 384 490 515 nebo v Dačicích, telefon č. 384 423 053.

V měsíci prosinci zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 1 584 návštěvníků.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ZAHRÁDKY
č. 1/2010,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce Zahrádky č. 17/2006,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo Obce Zahrádky se na svém zasedání dne 7. 1. 2010 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění (obecní zřízení), ve znění
zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto Obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška Obce Zahrádky č. 17/2006, o místních poplatcích, se mění a
doplňuje takto:
1. čl. 6, odst. 4. zní:
(1) Sazba poplatku činí 460 Kč a tvoří ji:
a)
b)

částka 210 Kč za poplatníka a kalendářní rok
částka 250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce roku 2009 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu s rozúčtováním na jednoho poplatníka.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 159 845 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Výpočet rozúčtování:
Počet poplatníků s trvalým pobytem - 234
Počet staveb sloužících k individuální rekreaci - 35
Celkový počet poplatníků - 269
Náklady / počet poplatníků = náklady na jednoho poplatníka
159 845 Kč : 269 = 595 Kč
Náklady na jednoho poplatníka činily 595 Kč
Čl. 2
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 k Obecně závazné vyhlášce č. 17/2006, o
místních poplatcích, kterou je vyhlášena sazba místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v roce 2009.
Čl. 3
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem
8. ledna 2010.
Ing. Miroslav Urbánek
místostarosta

Ing. Josef Kohout
starosta
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 9. 12. 2009 naši Mateřskou školu navštívila paní Ivana Hanušová,
která ukázala dětem, jak se přede na kolovrátku, a ukázala jim výrobky
z různých druhů vlny. Předvedla jim také techniku tkaní na stavu. Děti si předení i tkaní
vyzkoušely.

Ve čtvrtek 17. 12. 2009 se uskutečnila v MŠ Vánoční besídka. Děti předvedly, co se naučily.
Přednášely básně, zpívaly, tančily, zahrály Zimní pohádku o zvířátkách a pohádku Sůl nad
zlato. Nakonec jsme si všichni zazpívali koledy. Na besídku děti upekly perníčky a rohlíčky
na pohoštění pro všechny přítomné.
V pátek 18. 12. 2009 jsme již tradičně
navštívili výstavu betlémů u Plecháčů,
která se dětem líbila.

Po zimních prázdninách nás navštívil dne 4. 1. 2010
pan farář Drahomír Frühbauer, který dětem přiblížil
tradici Tří králů. Spolu s dětmi jsme si zazpívali
koledy. Děti mu předvedly scénku Betlém.
Zaměstnanci MŠ Zahrádky přejí všem našim
občanům hodně zdraví, štěstí a osobní pohody
v novém roce.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …
 Tradiční uspořádání několikadenní výstavy různých vánočních betlémů u manželů
Plecháčových, čímž vždy navodí příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme.

 Již pošesté se uskutečnil silvestrovský výstup na Mackův kopec. Této každoroční
akce se za mrholícího počasí zúčastnilo 116 občanů nejenom místních, ale i
přespolních. Za zúčastněné děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám

Drápalová Marta, Zahrádky č.p. 26,
oslaví dne 23. ledna 73 let

Barták Oto, Zahrádky č.p. 2,
oslaví dne 23. ledna 71 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. LEDNA 2010 DO 14. ÚNORA 2010
DATUM
pondělí 18. 1.
úterý
čtvrtek

19. 1.
21. 1.

pondělí 25. 1.
úterý
čtvrtek

26. 1.
28. 1.

pondělí

1. 2.

úterý
čtvrtek

2. 2.
4. 2.

pondělí

8. 2.

úterý
čtvrtek

9. 2.
11. 2.

HOD.
16 – 19
16 - 19
16 - 17
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

AKCE

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

19.00
16 – 19
16 – 19
16 – 17
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

POŘ.
obec
ČCE
obec

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

obec
ČCE
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
obec
ČCE
obec

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 2. 2010 – 14. 3. 2010 je v pondělí 8. února 2010.

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 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. 1. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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