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Z jednání zastupitelstva obce
Červnové jednání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve
čtvrtek 2. června. Na programu bylo schválení závěrečného účtu obce za loňský rok nebo vypsání výběrového řízení na firmu, která opraví střechu skladu hraček
u mateřské školy.
Nejprve ale zastupitelé řešili rozpočtové opatření č.
5/2022. Jednalo se o přesun financí týkajících se sečení trávy, úroků z úvěru a opravy traktůrku na sečení trávy. V druhém rozpočtovém opatření č. 6/2022 se
jednalo o služby za vyvážení dřeva z obecního lesa a finance na výsadbu stromků.
Zastupitelé dále projednali a schválili účetní závěrku
a závěrečný účet obce za rok 2021. Hospodářský výsledek obce za loňský rok je 1 745 506,82 Kč. Tento zisk
obec získala díky daňovým výnosům a také tím, že se
více šetří. Podrobně je závěrečný účet rozepsán na straně č. 2 tohoto zpravodaje.
V dalších bodech zastupitelé řešili opravu střechy skladu hraček a garáže u mateřské školy. V prosinci 2021
obec podala do Programu obnovy venkova žádost o dotaci na stavební úpravy objektu č. p. 70. Na akci byla poskytnuta dotace ve výši 136 000 Kč. Zastupitelé schválili
zadání administrace výběrového řízení firmě PL realizace a rozhodli oslovit k podání cenové nabídky šest
firem. Byla také ustanovena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a schválen návrh zadání veřejné zakázky a návrh smlouvy na tuto stavební akci.
Předmětem zakázky je výměna střešní krytiny, včetně okapového systému nad hospodářským domkem
Mateřské školy Zahrádky. Střešní krytina je v havarijním stavu. Práce by měly začít v červenci a hotovo by
mělo být nejpozději do října letošního roku.
Zastupitelé také řešili žádost o prodej pozemku. Jedná
se o odkup veřejného prostranství a cesty parcely č. 770/1. Na této parcele se nachází místní komunikace v pasportu místních komunikací označená 1c.
Zastupitelé s odkupem cesty nesouhlasili a pověřili

starostu dalším jednáním o jiných možných variantách
prodeje nebo směny pozemků.
Vzhledem k tomu, že se od 1. června stala obec plátcem
DPH, musela být přepočítána cena vodného a stočného.
Výsledek je ale takový, že pro obyvatele se nic nemění. Cena s DPH je stále za vodné 24 Kč/m3 a za stočné 18 Kč/m3.
V posledním bodě zastupitelé delegovali starostu obce
Miroslava Urbánka na valnou hromadu společnosti EKO
SKLÁDKA spol. s.r.o.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Závěrečný účet obce Zahrádky za rok 2021
Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 3.12.2020 usnesením č. 50/2020. V průběhu roku bylo
provedeno 13 rozpočtových opatření.
ÚDAJE O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ROZPOČTU DLE DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ (V KČ)
název
třída 1 – daňové příjmy

schválený
rozpočet

rozpočet po
změnách

STAVY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH (V KČ)

skutečnost

% SR

% UR

počáteční stav
k 1. 1. 2021

název BÚ

stav k 31. 12. 2021

4 422 100,00

4 730 261,56

4 730 261,56

106,97

100,00

K.B., a.s. – BÚ

3 800 687,31

5 156 751,44

třída 2 – nedaňové příjmy

811 319,00

1 034 911,28

1 034 911,28

127,56

100,00

ČNB – dotace

484 567,73

668 759,04

třída 3 – kapitálové příjmy

0,00

2 200,00

2 200,00

0,00

100,00

MMB, a.s. – BÚ

1 415,69

1 417,07

70 800,00

454 318,51

454 318,51

641,69

100,00

MMB, a.s. – SÚ

20,11

20,11

5 304 219,00

6 221 691,35

6 221 691,35

117,30

100,00

pokladna

4 739,00

6 009,00

0,00

0,00

0,00

celkem

4 291 429,84

5 832 956,66

příjmy celkem po konsolidaci

5 304 219,00

6 221 691,35

6 221 691,35

117,30

100,00

třída 5 – běžné výdaje

4 698 491,80

5 521 945,35

3 775 099,81

80,35

68,37

třída 4 – přijaté transfery
příjmy celkem
konsolidace příjmů (převody mezi b. účty)

třída 6 – kapitálové výdaje

1 930 000,00

2 266 000,00

2 102 674,57

108,95

92,79

výdaje celkem

6 628 491,80

7 787 945,35

5 877 774,38

88,67

75,47

0,00

0,00

0,00

6 628 491,80

7 787 945,35

5 877 774,38

konsolidace výdajů (převody mezi b. účty)
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

-1 324 272,80

-1 566 254,00

88,67

75,47

343 916,97

-25,97

-21,96

třída 8 – financování

1 324 272,80

1 566 254,00

-343 916,97

-25,97

-21,96

financování celkem po konsolidaci

1 324 272,80

1 566 254,00

-343 916,97

-25,97

-21,96

STAVY BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ, PŮJČEK, NÁVRATNÝCH VÝPOMOCÍ (V KČ)
počáteční stav
k 1. 1. 2021

název BÚ

stav k 31. 12. 2021

úvěr kanalizační sběrač D

147181

0

úvěr KB vodovod.řad

0

1344790,85

celkem

147 181,00

1 344 790,85

Obec hospodaří s fondem na obnovu ČOV a kanalizace. Stav k 31. 12. 2021 ve
výši 260 000,00 Kč.

AKTIVA, PASIVA (V KČ)

Běžné výdaje byly využity na výdaje spojené s chodem obce, na opravy vodovodního řadu, řešení kůrovcové kalamity v
obecních lesích. Kapitálové výdaje byly investovány na realizaci nových úseků vodovodního řádu a na úpravnu vody a
připojení vrtu.

aktiva (BRUTTO)

77 583 054,84

V roce 2021 bylo dosaženo přebytku ve výši 343 916,97 Kč.

aktiva (KOREKCE)

11 576 971,75

12 327 070,62

aktiva celkem (NETTO)

66 006 083,09

67 701 975,57

pasiva celkem

66 006 083,09

67 701 975,57

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ
Přijaté dotace ze státního rozpočtu (poskytnuto prostřednictvím kraje) podle účelu v roce 2021
UZ
98071
X

Přiděleno

Vyčerpáno

Rozdíl

Označení účelové dotace

30 000,00

23 808,40

6 191,60

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

30 000,00

23 808,40

6 191,60

Celkem ze státního rozpočtu

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 191,60 Kč byly váceny dne 24. 1. 2022 na účet Jčk.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu / fondů podle účelu v roce 2021
UZ
98037
29014
X

Přiděleno

Vyčerpáno

Rozdíl

Označení účelové dotace

83 518,51

83 518,51

0,00

Finanční příspěvek ze SR dle kompenzač. bonusu

59 968,51

59 968,51

0,00

MZE – obnova, zajištění a výchova lesního porostu

23 550,00

23 550,00

0,00

Celkem ze státního rozpočtu

Přijaté dotace byly vypořádány v roce 2020.
Přiděleno

Vyčerpáno

UZ

Označení účelové dotace

270 000,00

270 000,00

0,00

711

POV 2021 – pprava a rekonstrukce vodov.řadu III. etapa-invest.

270 000,00

270 000,00

0,00

Přijaté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje podle účelů v roce 2020

X

Rozdíl

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

Tyto přijaté finanční byly vypořádány průběžně v roce 2021. Nevyčerpané finanční prostřeky činí 0,00 Kč.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2021
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Mateřská škola Zahrádky (v Kč)
Od Pa

běžné výdaje

3111

neinvestiční příspěvek na provoz

poskytnuto

vyčerpáno

vratka

230 000,00

230 000,00

0,00

Přehled poskytnutí a čerpání neinvestičních příspěvků (běžné výdaje) v Kč
Od Pa

Příjemce

poskytnuto

vyčerpáno

vratka

3399

Spolek žen Zahrádky-fin. dar za podporu kultur. a společ. života

20 000,00

20 000,00

0,00

3399

MO STP Studená - fin. dar za volnočasové aktivity pro občany

1 500,00

1 500,00

0,00

5512

SDH Zahrádky - finanční dar za činnosti v propagaci obce

20 000,00

20 000,00

0,00

Celkem

41 500,00

41 500,00

0,00

X
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název

stav k 1. 1. 2021

stav k 31.12.2021
80 029 046,19

NÁKLADY A VÝNOSY (V KČ)
název

hlavní činnost

hospodářská
činnost

náklady celkem

4 716 955,93

0,00

výnosy celkem

6 462 462,75

0,00

výsledek hospodaření:

1 745 506,82

0,00

Výsledek hospodaření Obce Zahrádky za r. 2021 skončil ziskem ve výši
1 745 506,82 Kč.

Kotlíkové dotace pro
domácnosti s nižšími příjmy
Rada Jihočeského kraje vyhlásila 1. výzvu dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“.
Jihočeši si tak budou moci podat žádost
o dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.
Místní akční skupiny pomohou žadatelům
bezplatně s přípravou a vyřízení žádosti
o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy.
Pokud potřebujete pomoc s žádostí, obraťte se prosím na:
MAS Česká Kanada,
Bc. Eva Tunklová,
tel. 606 123 379,
tunklova@masck.cz
duben 2022

Zahrádecká pouť
Na neděli 22. května letos připadla zahrádecká pouť. Po dvou letech,
co nám pouťové veselí kazil covid,
jsme se letos těšili, že si opět užijeme pouť se vším, co k tomu patří. Zatímco rodinnému potkávání
a mši v kostele už nic nebránilo,
čáru přes rozpočet nám udělali provozovatelé pouťových atrakcí, pro
které „zahrádecký trh“ nebyl dost
atraktivní. Nakonec se ujala myšlenka, že si zábavu pro děti zařídíme sami. Nafukovací atrakce tak
obec pronajala a společně s hasiči
a spolkem žen jsme nápad dotáhli
do finále. Pro děti tak v neděli byly
na návsi připraveny hned tři atrakce – nafukovací skluzavka, skákací
hrad a aquazorbing a vše zdarma.

Očividně jsme se trefili, protože na
všech atrakcích bylo po celý den
živo. Pouť pak doplnil ještě tradiční stánek s ponožkami, prodávala
se tu také originální móda od Jany
Dvořákové ze Studené a zmrzlina z ovčího mléka ze Statku Horní
Dvorce. Počasí vyšlo na jedničku.
Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací poutě, se stavěním, hlídáním i úklidem. Ukázalo se, že to jde i

bez předražených houpaček a střelnice, tak si to v podobném duchu příští rok rádi zopakujeme.

Očkování psů
Obec Zahrádky
00666564

11,348 tun
291 370 MJ

www.zahradky.cz

Očkování psů se letos uskuteční v pátek 17. 6. 2022.
Tuto službu můžete využít v
Zahrádkách před Obecním
domem od 15:00 do 15:30
a v Horních Dvorcích na návsi od 15:40 do 15:50. Cena očkování na 1 rok je u vztekliny 150
Kč, trojkombinace 350 Kč.
Očkovací průkazy vezměte
s sebou! Nový očkovací průkaz
je možno koupit za 50 Kč, skládací kartička je za 10 Kč. Lze
koupit také tablety na odčervení pro kočky a psy do 10 kg – 1
ks za 35 Kč, ampulky na blechy
a klíšťata pro psy do 20 kg –
1 ks za 150 Kč.
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Mateřská škola Zahrádky
V pondělí 30. 5. 2022 jsme byli na
návštěvě ve školce ve Strmilově,
kde jsme shlédli maňáskové divadlo, které se nám moc líbilo. Ve
středu 1. 6. 2022 jsme na zahradě
oslavili Dětský den různými soutěžemi. Za odměnu děti dostaly
zmrzlinu.
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 za dětmi přijel pan Brož se svými dravci. Děti si
ptáky mohly zblízka prohlédnout, viděly je za letu, dozvěděly se o nich
hodně zajímavých věcí, mohly si je
podržet na ruce a vyfotit se s nimi.
Moc děkujeme za příjemné
dopoledne.
Jana Harudová,
ředitelka MŠ Zahrádky
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Uzavření MŠ v době prázdnin
Mateřská škola Zahrádky bude v termínu
od 18. července do 31. srpna uzavřena.

duben 2022

Spolek žen Zahrádky
V neděli 5. června jsme uspořádali společný výlet, který jsme věnovali dětem k jejich svátku. Nakonec nás
vyrazil plný autobus maminek, babiček a tetiček s dětmi. Cílem cesty byl zážitkový park Zeměráj u Kovářova.
V přírodním parku plném nejrůznější zábavy jsme strávili celý den a všichni jsme se dobře bavili. Seznámili
jsme se s tím, jak vypadala středověká slovanská vesnice, jak dříve lidé bydleli, jak si vyráběli šaty nebo

obstarávali jídlo. Děti si mohly vyrobit na hrnčířském
kruhu mističky z hlíny a poté taky třeba hliněný amulet. Absolvovali jsme víc než kilometrovou stezku bosou
nohou, zahráli si na archeology a vyzkoušeli nejrůznější hlavolamy, bludiště a další atrakce. Vyšlo nám počasí a všichni se spokojení vrátili zpátky domů. Těšíme se
zase někdy příště.
za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková

Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním slově se starostka obce
zabývala odpady. Oproti předchozímu roku se totiž množství netříděného odpadu zvýšilo o 280 %.
Vybíraný poplatek za odpad tak
zdaleka neodpovídal skutečným
nákladům na svoz. Starostka tak
apelovala na občany, aby důsledně třídili a nedávali do popelnic
na směsný odpad například trávu
a podobně.

www.zahradky.cz

• Obec žádala o dotace na stezku
pro pěší včetně osvětlení nebo na
kořenovou čističku odpadních vod.
• Mateřská škola Zahrádky chystala
rozloučení s předškoláky.
• Mikroregion Podjavořicko zval na
první ročník žákovského turnaje
ve fotbale.
• Klub českých turistů zval na cykloturistickou akci Pět „P“ Jana
Satrapy.
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Hana Adamcová, Zahrádky, oslavila dne 5. června 73 let
Anna Kolmanová, Zahrádky, oslaví dne 17. června 73 let
Alena Vondráková, Zahrádky, oslaví dne 26. června 72 let
Libuše Müllerová, Zahrádky, oslaví dne 27. června 75 let

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

Mikrobus do Strmilova
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).

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 7. července
ve 20:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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