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ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce Zahrádky
První jednání zastupitelstva obce Zahrádky v roce 2021
proběhlo ve čtvrtek 7. ledna a na programu jednání byly
jen dva body. V první řadě zastupitelé přijali výroční zprá‑
vu Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce
2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Celé znění této zprávy najdete na straně
č. 2. V roce 2020 byla na základě takzvané stošestky ře‑
šena jen jedna žádost o poskytnutí informace. Jednalo se
o dotazník k rigorózní práci.
Na základě doručené žádosti od jedné občanky Zahrádek
o změnu územního plánu, byla zastupitelstvem projedná‑
vána problematika územního plánu obce.

Stávající územní plán Zahrádek a Horních Dvorců je
z roku 2013. Zapracovat do územního plánu požadované
změny nebo vytvořit v dlouhodobějším horizontu doku‑
ment nový, je pro rozvoj obce zásadní téma. Zastupitelé
proto rozhodnutí o zadání změn v územním plánu odloži‑
li na příští jednání s tím, že starosta obce do té doby doplní
informace, které se týkají platnosti současného územní‑
ho plánu a návrh řešení i finanční náročnosti, jak varianty
změny územního plánu, tak možnosti nechat tento strate‑
gický dokument vypracovat nově jako celek.
Eliška Čermáková

ZAHRÁDECKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za odpad i psa zůstávají stejné.
Preferujeme platbu online
Prosíme občany, aby, pokud je to možné,
platili poplatky online na účet obce číslo:
31121251/0100. Jako variabilní symbol
použijte číslo vašeho domu. Vyzvednutí
známky na popelnici nechte prosím na
později. Čas je až do konce března.

Splatnost místního poplatku za likvidaci komunální‑
ho odpadu v částce 500 Kč za poplatníka pro rok 2021
je do 31. března 2021. Do tohoto data budou vyváže‑
ny nádoby 240 l (popelnice) se „starými“ známkami
na rok 2020, od 1. 4. 2021 se vyvezou nádoby pouze
se známkami na rok 2021. U trvale neobydlených ne‑
movitostí je splatnost prodloužena do 30. června 2021.

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Splatnost místního poplatku ze psů v částce 200 Kč za
prvního psa a 300 Kč za dalšího psa (osoba starší 65 let
250 Kč) je do 31. března 2021.

Cena měsíčníku Zahrádecký zpravodaj zůstává pro
rok 2021 v nezměněné částce 60 Kč/rok (5 Kč/číslo).
Jedná se o obcí dotovanou cenu. Zpravodaj bude roz‑
nášen předplatitelům do poštovních schránek. Zájemci
o předplatné ho mohou uhradit do 31. března 2021.
Nabízíme občanům zhotovení pevné kroužkové
vazby (formát A4). Cena za svázání dokumentů
zůstává stejná, to je do 50 ks listů 40 Kč,
cena do 100 ks listů je 50 Kč.

Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2021
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Výroční zpráva
o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Obec zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace:1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ústně vyžádané a podávané informace nejsou evidovány.
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Autobusová zastávka Na Šafranici
má nové osvětlení
K autobusové zastávce na křižovatce nad obcí, takzvaně Na Šafranici, nevede
veřejné osvětlení a nebyla zde ani možnost připojit světlo v zastávce na elek‑
trickou síť. Obzvlášť v zimních měsících, kdy je dlouho ráno a večer brzy tma,
je to problém. Na střechu čekárny tak nechala obec na konci minulého roku
nainstalovat fotovoltaický panel s akumulátorem napojený na světlo uvnitř če‑
kárny. Světlo v čekárně je na pohybové čidlo a sepne se vždy na 6 minut, po‑
kud uvnitř čekárny není další pohyb. Tento způsob jsme vybrali jako nejlepší
řešení pro toto místo.

Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním slově popisovala sta‑
rostka obce Eliška Novotná, k ja‑
kým změnám došlo ve zpravodaji.
Tak, jak se měnily technické mož‑
nosti, měnil se i zpravodaj. Kromě
grafických změn došlo k promě‑
ně v kalendáři akcí. Do té doby se
v něm zveřejňovaly jen akce obce,
od ledna 2001 v kalendáři dosta‑
ly prostor i všechny ostatní akce
v Zahrádkách.
• Zastupitelé přijali záměr pro‑
dat pozemek, na kterém je posta‑
ven kulturní dům, panu Ladislavu
Koklarovi z Prahy.
• Obec podávala žádosti o dotace
na obnovu veřejného prostran‑
ství, na obnovu veřejného osvětle‑
ní a na opravu víceúčelového sálu
v Domku.
• Mikrobus do Strmilova jezdil ka‑
ždý čtvrtek ráno a obec nabíze‑
la také možnost nákupu do tašky
z obchodu Ivana Kolmana pro
obyvatele Horních Dvorců.
• Obecní knihovna nabízela nově

možnost půjčení videokazet. Jednu
videokazetu si bylo možné půjčit
za 30 Kč na jeden týden.
• Václav Plecháč shrnul působení
zahrádeckého loutkového divadla
v roce 2000. Soubor tehdy opustilo

hned několik starších dětí, ale čty‑
ři nové zase přibyly. Celkem sou‑
bor během roku 2000 odehrál osm
představení, a to například v míst‑
ní mateřské škole nebo v knihovně
v Jindřichově Hradci.
Stavba kanalizace nad hostincem

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám

Drápalová Marta, Zahrádky, oslaví dne 23. ledna 84 let
Barták Oto, Zahrádky, oslaví dne 23. ledna 82 let
Závodský Jan, Zahrádky, oslaví dne 24. ledna 73 let
Rod Karel, Zahrádky, oslaví dne 27. ledna 74 let
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Informační sms
Připomínáme, že funguje pro obyva‑
tele Zahrádek služba rozesílání infor‑
mačních sms zpráv. Pokud máte zájem
dostávat sms zprávy s aktuálními infor‑
macemi 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 infor‑
mací, které je třeba dostat k obyvatelům obce co nejrych‑
leji, tedy například v případě havárie vody a podobně. Ze
seznamu kontaktů, kterým budou informace odesílány, se
můžete kdykoli pomocí sms odhlásit.

VTIP
Jdou po ulici Tři králové a zpívají si: My tři králové jdeme k vám...
Na druhé straně chodníku jde ministr pan Blatný a ptá se jich: Kolik, že vás jde?!

Kalendář obce od 18. ledna 2021 do 14. února 2021
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ.

pondělí 18. 1.
čtvrtek 21. 1.

16–19
8.30

obecní úřad
čekárny bus

dle přihlášení

obec

pondělí 25. 1.
čtvrtek 28. 1.

16–19
8.30

obecní úřad
čekárny bus

dle přihlášení

pondělí 1. 2.
čtvrtek 4. 2.

16–19
8.30

obecní úřad
čekárny bus

dle přihlášení

obec

pondělí 8. 2.
čtvrtek 11. 2.

19.00
16–19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

obec

dle přihlášení

obec

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

Pro přihlášení cesty mikrobusem do Strmilova
se hlaste u paní Marie Kubíčkové na tel: 720 649 489 (stačí sms), děkujeme.

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

KOZOROH 22. 12.–19. 1.

VODNÁŘ 20. 1.–18. 2.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 2. 2021 – 14. 3. 2021 je v pondělí 8. února 2021.
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