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Z jednání zastupitelstva obce
Červnové jednání zastupitelstva obce
se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června od
20.00 hodin v sále Obecního domu.
Na programu byla kromě účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2019
hlavně plánovaná rekonstrukce části
vodovodu.
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku a závěrečný účet
obce za rok 2019. Ze zprávy vyplývá, že výsledek hospodaření obce
Zahrádky za rok 2019 skončil ziskem
ve výši 1 559 696, 46 Kč. Podrobně je
závěrečný účet rozepsán na straně č. 2.
Vzhledem k tomu, že po odchodu
Marka Roda chyběl ve finančním
výboru jeden člen, zvolili zastupitelé
novou členkou výboru paní Alenu
Paulusovou.
Zastupitelé také přijali záměr prodeje pozemku p. č. 514/2 v k. ú.
Zahrádky o výměře 132 m . Jde o lesní pozemek u Doubravy, o jehož koupi projevil zájem majitel vedlejšího
pozemku. Tato část lesa je v současné
době téměř holá a obec okolo nevlastní žádné další pozemky, zastupitelé
tedy se záměrem prodeje souhlasili.
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Zastupitelstvo obce Zahrádky dále
projednávalo začlenění obce do
Místní akční skupiny Česká Kanada
na další období. Zastupitelé souhlasili,

aby katastrální území obce Zahrádky
a místní části Horní Dvorce bylo začleněno do územní působnosti MAS
Česká Kanada, o. p. s. na roky 2021–
2027. Příspěvek z rozpočtu obce je
1 Kč/obyvatel/rok.
Obec také uspěla s žádostí o dvě dotace. V prosinci roku 2019 jsme podávali do Programu obnovy venkova 2020
dvě žádosti. První na akci „Opravy
a rekonstrukce vodovodního řadu
Zahrádky – II. etapa“ z požadované dotace 300 000 Kč bylo schváleno
270 000 Kč. Druhá žádost o dotaci byla na „Úroky z úvěru na vybudování kanalizačního sběrače D“.

Požadovaná dotace 7 000 Kč byla
schválena v plné výši.
V souvislosti se získáním dotace zastupitelé také rozhodli zadat administraci výběrového řízení na opravu
vodovodu firmě PL realizace. K podání cenové nabídky na tuto akci se
zastupitelé rozhodli oslovit čtyři firmy. Pro zajištění průběhu výběrového řízení na opravu vodovodu bylo
nutné také stanovit komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení
nabídek. Jedná se o vybudování nové
větve vodovodu u kulturního domu
a také na spodní perecké cestě.
Eliška Čermáková
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Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2019
(zkrácená verze)
Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2018 usnesením č. 85/2018.
V průběhu roku bylo provedeno 8 rozpočtových opatření.
Údaje o příjmech a výdajích rozpočtu dle druhového třídění /v Kč/
název
schválený rozpočet
třída 1 – daňové příjmy
třída 2 – nedaňové příjmy
třída 3 – kapitálové příjmy
třída 4 – přijaté transfery
příjmy celkem
konsolidace příjmů (převody mezi b. účty)
příjmy celkem po konsolidaci
třída 5 – běžné výdaje
třída 6 – kapitálové výdaje
výdaje celkem
konsolidace výdajů (převody mezi b. účty)
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
třída 8 – financování
financování celkem po konsolidaci

4 337 000,00
655 946,00
0,00
60 900,00
5 053 846,00
0,00
5 053 846,00
4 361 646,00
529 000,00
4 890 646,00
0,00
4 890 646,00
163 200,00
-163 200,00
-163 200,00

rozpočet po změnách

4 741 780,00
787 041,50
4 350,00
635 859,00
6 169 030,50
0,00
6 169 030,50
3 970 375,00
444 000,00
4 414 375,00
0,00
4 414 375,00
1 754 655,50
-1 754 655,50
-1 754 655,50

skutečnost

4 734 996,69
783 857,59
4 350,00
635 859,00
6 159 063,28
0,00
6 159 063,28
3 829 915,70
443 028,00
4 272 943,70
0,00
4 272 943,70
1 886 119,58
-1 886 119,58
-1 886 119,58

Běžné výdaje byly využity na výdaje spojené s chodem obce, na opravy vodovodního řadu, na rekonstrukci kotelny a prádelny v MŠ, řešení kůrovcové kalamity
v obecních lesích. Kapitálové výdaje byly investovány na realizaci akce Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Zahrádky /vrt/, projektová dokumentace pro napojení nové větve vodovodu „Perka“, uzávěr pro vodovodní přípojku Zahrádky č. p. 14, ZVA HZ Zahrádky. V r. 2019 bylo dosaženo přebytku ve výši 1 886 119,58 Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladně k 31. 12. 2019 byl ve výši 2 716 895,64 Kč.
Stav bankovního úvěru k 31. 12. 2019 byl ve výši 473 581,00 Kč.
Finanční vypořádání přijatých dotací
Přijatá neinv. dotace ze státního rozpočtu (poskytnuto prostřednictvím kraje) podle účelu v roce 2019 /v Kč/
dotace na:
přiděleno
vyčerpáno
Volby do EP
29 000
Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny zpět na účet Jčk v lednu 2020.
Přijatá inv. dotace ze SFŽP podle účelu v roce 2019 /v Kč/
dotace na:
přiděleno
vyčerpáno
Vyhledání a průzkum podz. vod v obci Zahrádky
228 218
Tato dotace byla vypořádána v lednu 2020.
Přijaté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje podle účelů v roce 2019 /v Kč/
dotace na:
přiděleno
vyčerpáno
Úroky z úvěru‑kanal. sběrač D
11 000
Stav. úpravy v MŠ – kotelna
159 000
Opr. vod. řadu v Zahrádkách
121 000
SDH – nákup vybavení
22 241

14 863

228 218

11 000
159 000
121 000
22 241

rozdíl / vráceno

rozdíl / vráceno

rozdíl / vráceno

14 137

0

0
0
0
0

Tyto přijaté fin. prostředky od Jčk byly neinvestiční a byly vypořádány průběžně v r. 2019.
Vypořádání příspěvků poskytnutých v roce 2019
Neinv. příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Mateřská škola Zahrádky ve výši 54 000 Kč byl plně vyčerpán.
Přehled poskytnutí neinvestičních příspěvků (fin. dary bez fin. vypořádání) /v Kč/
Příjemce:
poskytnuto
Spolek žen Zahrádky
20 000
MO STP Studená
1 500
Střed. rané péče ČB
1 500
SDH Zahrádky
20 000
Aktiva, pasiva /v Kč/
název
stav k 1. 1. 2019
stav k 31. 12. 2019
aktiva (BRUTTO)
75 698 166,88
aktiva (KOREKCE)
9 852 076,31
aktiva celkem (NETTO)
65 846 090,57
pasiva celkem
65 846 090,57
Náklady a výnosy /v Kč/
název
hlavní činnost
hospodářská činnost
náklady celkem
4 505 928,82
výnosy celkem
6 065 625,28
výsledek hospodaření:
1 559 696,46

75 253 968,03
10 682 332,31
64 571 635,72
64 571 635,72
0,00
0,00
0,00

Výsledek hospodaření Obce Zahrádky za r. 2019 skončil ziskem ve výši 1 559 696,46 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zahrádky za rok 2019
Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice KÚ Jčk jako jednorázové na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území ČR.
Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu.
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Výtvarná dílna Zahrádky
Už i Výtvarná dílna Zahrádky pomalu najíždí na normální provoz. Zahájili jsme odloženým kurzem Malované
trapunto z března. Kurz vedla lektorka Jana Dohnalová
a sešlo se nás na úvod opravdu hodně – 8 účastnic.
Trapunto je jedna z mnoha technik patchworku, ale v podání Jany Dohnalové je povýšeno na moderní uměleckou techniku. Dílo je prošito – proquiltováno s vatelínem
a dále znova podkládáno a opět prošito. Pro malbu jsou
použity speciální barvy, aby se nerozpíjely. Všechna vytvořená díla jsou pojata jako nástěnný obraz.
Pro děti chystám kurz Dřevěný model. Budeme lepit
z různě velkých dřívek různé modely, se kterými si pak
děti mohou hrát. Tato práce rozvíjí především manuální
zručnost, je zapojena prostorová představivost, matematika a fyzika. Větší děti zvládnou práci samy. Menší děti
budou potřebovat pomoc a proto mohou přijít do dílny
s rodiči.

Spolek žen Zahrádky
Poslední měsíce naší spolkové činnosti nepřály. Kvůli
pandemii koronaviru a všem opatřením jsme nemohli
pořádat žádné akce. Když už se opatření přece jen trochu uvolnila, využili jsme to alespoň k úpravě prostranství okolo pomníku. Kdo mohl, přišel vyplet a pohrabat
to nejnutnější. Původně plánovaný výlet do Telče ke Dni
dětí jsme museli odvolat, ale chtěli jsme to dětem i sobě
vynahradit později. Už po dvě neděle po sobě jsme měli
v plánu uspořádat dětský den na hřišti s opékáním buřtů, skákacím hradem a spoustou her. Tentokrát nám ale
zase nepřálo počasí, protože obě neděle propršely. My se
ale nevzdáváme a slibujeme, že dětem to jejich odpoledne ještě do začátku prázdnin zorganizujeme. Hezké léto
všem přeje Spolek žen Zahrádky
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Mateřská škola Zahrádky
V pondělí 1. 6. 2020 jsme s dětmi oslavili DEN DĚTÍ.
K svačině jsme si dali buřtíky a potom jsme šli na naši
zahradu, kde děti soutěžily ve skákání v pytli, házení míčem na terč, v běhu… Na zahradě byl schovaný míč a děti

dostaly bojový úkol ho najít. Odměna byla zmrzlina, na
které si potom pochutnaly. Po obědě jsme měli ještě jednu
dobrotu – DORT. Celý den jsme si krásně užili.

Nová studánka
Děkujeme panu Martinu Svobodovi, který je vnukem
pana Františka Matouška z Horních Dvorců, za vybudování dřevěného „domečku“ nad pramenem studánky
v lese mezi obcemi Zahrádky a Horní Dvorce. Už tak malebné místo teď vypadá opravdu krásně, a navíc do pramene nepadají listy a jehličí a voda tak zůstává průzračně
čistá. Je zase o důvod víc udělat si častěji procházku lesem
do Dvorců.

VŠECHNY ZVEME!!!
12. 6. v 17:00
…do evangelického kostela ve Strmilově
Program:
 FREEDOM CHÓR:Nanečisto
 Taneční vystoupení dětí: Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát…
 Slavnostní otevření zooparku na farské zahradě a přivítání prvních
zvířat
 SEBRANKA JAZZ ORCHESTRA:  
 ŠMIDLIBOJS:Lidové písně s trochou country
 Obchůdek Fairrade výrobkůǣ rade sobě pro radost
 ýtvarná dílna pro děti: Krása stvoření


Pořádá: Evangelický sbor a YMCA Strmilov 

Kontakt:Studenská 382, Strmilov, Ludmila Míchalová Mikšíková, tel.
ͺͺͲʹǡ̷Ǥ 
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Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním článku červnového
zpravodaje v roce 2000 se tehdejší starostka obce Eliška Novotná
zamýšlela nad fungováním a budoucností klubovny mládeže, tedy
takzvaným Domkem za obecním
úřadem. Zastupitelé si nepřáli,
aby se tam mládež neorganizovaně scházela a popíjela, ale současně
chtěli, aby budova dětem sloužila
dál. Hledalo se tak řešení, jak s věcí
naložit a součástí tehdejšího zpravodaje byl i anketní lístek, ve kterém se
měli občané k budoucnosti klubovny anonymně vyjádřit.
• Obec získala dotaci z grantu Nadace
partnerství na realizaci projektu
„Dřevo a kámen“. Z grantu byly pořízeny lavičky a další prvky na veřejná prostranství.
• Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil hasičské soutěže u příležitosti
100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Panských Dubenkách.
• Klub českých turistů pořádal cyklistický závod Pět „P“ Jana Satrapy
a zval k účasti i zahrádecké občany.

č. 82 a Josef Kolman č. 85). Mnozí
zdejší občané k nim večer chodili poslouchat zprávy vysílané
rozhlasem.
• Ve dnech 19. a 20. ledna 1934 bylo
krásné počasí jako na jaře, takže lítaly včely.
• V únoru roku 1934 bylo vládou
sníženo krytí československé koruny a tím byla snížena její hodnota
za hranicemi. Vláda chtěla podpořit vývoz a snížit nezaměstnanost
dělníků. Mezi lidmi ale propukla

panika a začali se předzásobovat
a cena za základní potraviny rostla. Vláda na to zareagovala přísným
nařízením proti bezdůvodnému
zdražování a ceny se zase vrátily
k normálu.
• Dne 21. února 1934 byla veliká sněhová vánice spojená s větrnou bouří. Napadlo tolik sněhu, že některé
silnice byly úplně nesjízdné a na některých místech uvízly i vlaky na kolejích. Počátkem března ale nastalo
rychlé tání sněhu.

Ze zápisu z kroniky z roku 1934
jsme se dozvěděli, že:
• V lednu roku 1934 si první radiopřijímače na elektrický proud
v Zahrádkách koupili čtyři občané (Josef Kolman č. 11, Bohumil
Kolman č. 14, František Kolman

Požárnický den

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám

Adamcová Hana, Zahrádky, oslavila dne 5. června 71 let
Dvořák Ladislav, Horní Dvorce, oslavil dne 10. června 72 let
Kolmanová Anna, Zahrádky, oslaví dne 17. června 71 let
Bína Ladislav, Zahrádky, oslaví dne 26. června 78 let
Müllerová Libuše, Zahrádky, oslaví dne 27. června 73 let

Opustil nás

Ladislav Kolman, Zahrádky, zemřel dne 25. května 2020
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Zdravotní středisko
Strmilov
oznamuje občanům čerpání
dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa
Matoušková nebude ordinovat ve
dnech 12.–22. června 2020
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra
Punčochářová upozorňuje pacienty,
že ordinuje jen po objednání na
telefonu 384 392 446

Informační sms
Připomínáme, že od loňského února funguje pro
obyvatele služba rozesílání informačních sms
zpráv. Pokud máte zájem dostávat sms zprávy
s aktuálními informacemi a ještě nejste přihlášeni,
napište sms ve tvaru „ANO jméno a příjmení“ na
telefonní číslo 725 031 463.
Služba je dobrovolná a bezplatná.
Tento informační systém neslouží k žádným
reklamním nebo propagačním účelům, ale pouze k rozesílání informací, které
je třeba dostat k obyvatelům obce co nejrychleji, tedy například v případě havárie vody a podobně. Ze seznamu kontaktů, kterým budou informace odesílány, se můžete kdykoli pomocí sms odhlásit.

KALENDÁŘ OBCE OD 15. ČERVNA 2020 DO 12. ČERVENCE 2020
DATUM
pondělí 15. 6.
úterý 16. 6.
čtvrtek 18. 6.
pondělí 22. 6.
čtvrtek 25. 6.
pondělí 29. 6.

čtvrtek 2. 7.

HOD.

MÍSTO

16–19
16–19
15.00

obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna

veřejný internet, knihy a časopisy
Dřevěné modely

obec

8.30

čekárna bus

dle přihlášení

obec

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16–19
16–19
8.30
9.00

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus
výtvarná dílna

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení
Dřevěné modely

obec
obec

20.00

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

Jednání zastupitelstva
STÁTNÍ SVÁTEK
ZAVŘENO
dle přihlášení

obec

pondělí 6. 7.
čtvrtek 9. 7.
1

8.30

AKCE

POŘ. POZN.
úřední doba

1

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov

1

obec
obec

popelnice

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

BLÍŽENCI 21. 5.–20. 6.

RAK 21. 6.–22. 7.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 7. 2020 – 16. 8. 2020 je v úterý 7. července 2020.
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