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Z jednání zastupitelstva obce Zahrádky
Poslední letošní jednání zastupitelstva obce se konalo
3. prosince tradičně od 19. hodin v sále Obecního domu.
Na programu bylo schválení rozpočtu obce na příští rok
nebo schválení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou
školu Zahrádky.
Ředitelka Mateřské školy Zahrádky předložila zastupitelstvu, tak jako každý rok, Vlastní hodnocení Mateřské
školy Zahrádky za školní rok 2019/2020. Tedy shrnutí
činnosti školky. Ve školním roce 2019/2020 mateřskou
školu navštěvovalo 23 dětí. Sedm z nich odešlo do školy. Zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy
Zahrádky za školní rok 2019/2020. Zastupitelstvo také
projednávalo žádost ředitelky Mateřské školy Zahrádky
o neinvestiční příspěvek na příští rok. Letos školka od
obce dostala 300 000 Kč. Tyto peníze jsou použity na
úhrady energií a na nákup materiálu, hraček a dalšího
spotřebního zboží do mateřské školy. Zastupitelé rozhodli, že nevyčerpaná část tohoto příspěvku bude ponechána
mateřské škole a na příští rok schválili příspěvek ve výši
230 000 Kč. Zastupitelé také schválili střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy Zahrádky na roky 2021 až 2023
a také rozpočet školky na příští rok. Oba materiály najdete na straně č. 2.
Zastupitelé také schválili Střednědobý výhled rozpočtu Obce Zahrádky na rok 2021 až 2023 a Rozpočet Obce
Zahrádky na rok 2021, a to s příjmy celkem ve výši
5 304 219 Kč a výdaji celkem ve výši 6 628 491,80 Kč.
Rozdíl je celkem 1 324 272,80 Kč. Rozpočet je schodkový.
Schodek bude kryt zapojením přebytku z minulých let.
Podrobně je výhled i rozpočet rozepsán na straně č. 2 a 3.

Zastupitelé také vzali na vědomí příkaz starosty obce
k provedení inventarizace majetku obce Zahrádky ke dni
31. 12. 2020 a k jejímu zahájení. Zastupitelstvo obce také
pověřilo finanční výbor kontrolou čerpání neinvestičního
příspěvku obce Mateřskou školou Zahrádky v roce 2020.
Finanční výbor předloží zprávu na únorovém zasedání
zastupitelstva.
Eliška Čermáková
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Poděkování
starosty obce
Letošní rok nebyl pro nikoho z nás
jednoduchý. Všichni jsme se potýkali a potýkáme se situacemi do té
doby neznámými. Epidemie koronaviru a opatření s ní spojená měla
a má vliv na život každého z nás.
A samozřejmě celá situace ovlivnila i život v naší obci. Je škoda, že
se letos nemohla uskutečnit celá
řada akcí, při kterých jsme se jindy potkávali.
Chtěl bych poděkovat vám všem,
že se chováte zodpovědně a dodržujete opatření. Děkuji také místním hasičům, myslivcům a spolku
žen, že obci a jejím obyvatelům
pomáhají, když je potřeba. Spolek
žen letos zvládl uspořádat alespoň
karneval a Pohádkový les. Ostatní
akce musely být zrušeny. Věřím, že
si to příští rok vynahradíme.
Poděkování také patří učitelkám,
paní kuchařce a provozním pracovnicím, které se o ty nejmenší staraly i v době, kdy ostatní
služby byly zavřené. Děkuji také
Richardovi Kovářovi, který se celoročně stará o obecní lesy, což je při
současné kůrovcové kalamitě nemalá starost. A v neposlední řadě
děkuji zaměstnancům úřadu a zastupitelům za jejich celoroční práci. Díky také Pekařství Kolmanovi,
protože mít v dnešní době čerstvé
pečivo a základní potraviny přímo
v obci, je velká výhoda.
Krásné a klidné svátky a hlavně
hodně zdraví všem obyvatelům
Zahrádek a Horních Dvorců.
Miroslav Urbánek, starosta obce

2

Zprávy obecního úřadu
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZAHRÁDKY V ROCE 2021
➢ 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.
➢ čtvrtek 2. prosince, 19 hod.

Obecní úřad a obecní knihovna budou 28. 12. 2020 uzavřeny.
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 31. 12. 2020.

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 Mateřské školy Zahrádky
Rozpočet nákladů a výnosů
Výnosy celkem
z toho:

Náklady celkem
z toho:

rok 2021 (v Kč)
3 880 000
2 300 000
230 000
600 000
750 000
3 880 000
2 300 000
600 000
980 000
0

státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
státní rozpočet
potraviny
ostatní

Hospodářský výsledek

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zahrádky v Kč
Výnosy celkem
z toho:

Náklady celkem
z toho:

státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
státní rozpočet
potraviny
ostatní

rok 2021

rok 2022

rok 2023

3 880 000
2 300 000
230 000
600 000
750 000
3 880 000
2 300 000
600 000
980 000

3 930 000
2 300 000
230 000
650 000
750 000
3 930 000
2 300 000
650 000
980 000

4 030 000
2 400 000
230 000
650 000
750 000
4 030 000
2 400 000
650 000
980 000

Rozpočet obce Zahrádky na rok 2021 v Kč
Rozpočet příjmů
Č. třídy
Název třídy
1.
Daňové příjmy
Daňové příjmy – daně
Daňové příjmy – poplatky
třída 1 – Daňové příjmy celkem
2.
Nedaňové příjmy
třída 2 – Nedaňové příjmy celkem
3.
Kapitálové příjmy – prodej pozemků
třída 3 – Kapitálové příjmy celkem
4.
Přijaté transfery (dotace)
číslo a název položky
4112 – Neinvestiční přij. transfery ze SR
třída 4 – Přijaté transfery (dotace) celkem
Příjmy celkem

Rozpočet
4 221 000,0
201 100,0
4 422 100,0
811 319,0
811 319,0
0,0
0,0

70 800,0
70 800,0
5 304 219,0
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Rozpočet výdajů
Č. třídy

Název třídy

Rozpočet

5.

Běžné (provozní) výdaje
z toho:
neinv. přísp. na provoz PO MŠ Zahrádky
neinv. transf. spolkům – SDH
neinv. transf. spolkům – Spolek žen
neinv. transf. spolkům – STP
výdaje z fin. vypoř. min. let – dotace volby do zastupitelstev krajů a do PS
třída 5 – Běžné výdaje celkem
Č. třídy
Název třídy
6.
Kapitálové výdaje
třída 6 – Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)

4 698 491,8
230 000,0
20 000,0
20 000,0
1 500,0
18 391,8
4 698 491,8
Rozpočet
1 930 000,0
1 930 000,0
6 628 491,8
-1 324 272,8

Rozpočet financování
Č. třídy
Název třídy
8.
Financování
Položka 8115 – zapojení přebytku min. let
položka 8124 – splátka úvěru na kanalizaci
třída 8 – Financování celkem

Rozpočet je schodkový. Schodek bude kryt zapojením
přebytku z minulých let. Rozklikávací rozpočty minulých
let včetně plnění jsou zveřejněny na
https://monitor.statnipokladna.cz

z toho:

z toho:

Rozpočet
1 471 453,8
-147 181,0
1 324 272,8

Schválený rozpočet na rok 2020 a schválená rozpočtová
opatření v roce 2020 jsou zveřejněny na internetových
stránkách obce
www.zahradky.cz ▶ Správa obce ▶ Hospodaření obce.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
u účetní obce.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zahrádky na rok 2021–2023 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

2021

2022

2023

5 304 219
6 628 491,8
-1 324 272,8
-147 181
0
1 471 453,8
0

5 300 000
5 100 000
200 000
0
0
0
200 000

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

V roce 2021 bude poslední splátka úvěru k 30. 11. 2021.
Obec Zahrádky dostojí svým dosavadním závazkům.
Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.zahradky.cz ▶ Správa obce ▶ Hospodaření obce.
V listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadu
u účetní obce.
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Upozornění vlastníkům či uživatelům
nemovitostí (pozemků)
upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona
č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 3 g) zákona
č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky
či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz elektrického distribučního
zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí
být proveden ve smyslu zákona
č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů
a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423
- „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.
Ochranná pásma – v ochranném
pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV
včetně, pro vodiče bez izolace, je
vymezeno minimální vzdáleností
7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV
včetně 12 m, měřeno vodorovně od
krajního vodiče na obě strany.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin
musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí
pod bezpečnou vzdálenost přiblížit
částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi při jejich pádu.
U vedení nízkého napětí
(400/230 V) je předepsaná bezpečná
vzdálenost od vedení 1 m, dle podnikových norem společnosti E.ON
(s uvažováním ročního přírůstku či
vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 2 m minimálně,
u vedení vysokého napětí (22 kV,
35 kV) je předepsaná bezpečná
vzdálenost od vedení 2 m, dle podnikových norem společnosti E.ON
(s uvažováním ročního přírůstku či
vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 7 m minimálně,
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u vedení velmi vysokého napětí
(110 kV) je předepsaná bezpečná
vzdálenost od vedení 3 m, dle podnikových norem společnosti E.ON
(s uvažováním ročního přírůstku či
vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 12 m minimálně,
v lesních průsecích jsou vlastníci
či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. udržování volného pruhu
pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být
ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz,
může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek pro
tuto práci stanovených.
ODSTRANĚNÍ A OŘEZ
DŘEVIN, PROSÍME,
PROVEĎTE NEPRODLENĚ
Pokud požadované práce neprovede vlastník sám, oznamujeme tímto, že zaměstnanci firmy Kilowatt
Humpolec vstoupí následně na
dotčené nemovitosti (pozemky)
a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková
dřevní hmota a klest budou ponechány na místě k dalšímu využití
vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku).
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví
a jiné porosty ohrožující bezpečný
a spolehlivý provoz distribučních
zařízení může příslušné vlastníky či
uživatele formou sankcí postihnout
Energetický regulační úřad.
Bližší informace Vám poskytneme
na telefonním čísle: 736 639 263
Za firmu Kilowatt Humpolec, Dvorská 517,
396 01 Humpolec Ing. Jakub Stejskal

Advent v Zahrádkách
Na první adventní neděli se
v Zahrádkách rozsvítil vánoční
strom. Letos to bylo bohužel bez
představení dětí ze školky, bez koncertu, svařáku i společenského setkání. Doufáme, že si to příští rok
vynahradíme.
V sobotu 5. prosince chodil
v Zahrádkách Mikuláš s andělem
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.
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Sdělení obce příznivcům
pyrotechniky
V souvislosti s nadcházejícími oslavami Silvestra a Nového
roku apelujeme na příznivce zábavní pyrotechniky, aby
neodpalovali zvukové či světelné efekty na návsi, ale třeba nad rybníky nebo na dostatečně velkém prostranství,
a přitom v bezpečné vzdálenosti od nemovitostí tak, aby
odpálená nebo padající pyrotechnika nemohla vniknout
do oken či zapálit střechy domů nebo stodol. Neodborná
manipulace a snadná dostupnost pyrotechniky vyšších kategorií je jasnou příčinou zbytečných požárů, tak tomu,
prosím, předcházejme.

Mateřská škola Zahrádky
Ve čtvrtek 3. 12. 2020 jsme měli ve školce „ČERTOVSKOU
DISCOTÉKU.“ Děti přišly do školky oblečené v kostýmech. Všichni čertíci a anděl si zatancovali, zahráli si čertí hry, zasoutěžili si a zazpívali si čertí písně. Za dveřmi
jsme našli MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Někdo dostal balíček dobrot a někdo uhlí a brambory. Nakonec i hříšníci
slíbili, že už budou hodní, tak se za dveřmi objevili ještě

balíčky s dobrotami.
V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena. A to od
23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Zaměstnanci MŠ Zahrádky přejí všem spoluobčanům
hezké prožití Vánoc a v novém roce štěstí, pohodu a hlavně hodně zdraví.
Za MŠ Zahrádky, Jana Harudová

Vánoční otevírací doba
Cukrářství pekařství
Jaroslav Kolman
21. 12. 2020
22. 12. 2020
23. 12. 2020
24.–27.12. 2020
28. 12. 2020
29. 12. 2020
30. 12. 2020
31. 12. 2020
1. 1. 2021

7:00–13:00
6:30–13:00 a 13:30–17:00
6:30–13:00 a 13:30–17:00
zavřeno
6:30–13:00
6:30–13:00
6:30–13:00
6:30–11:00
zavřeno

5

ZAHRÁDECKÝ ZPRAVODAJ

Co jsme psali před dvaceti lety
• Obec Zahrádky obnovovala část
veřejného osvětlení a dokončoval
se hospodářský dvůr. Těsně před
dokončením byla také kořenová
čistička odpadních vod.
• Ve zpravodaji jsme zvali na řadu
adventních akcí. Třeba na pečení betlémů z perníku ve výtvarné dílně, na vánoční divadelní
hru dětí v kostele, a nebo na silvestrovské seniorské posezení.
Chystalo se také videoodpoledne
v sále Obecního domu o veřejných
prostranstvích.
• Zastupitelé se zabývali žádostmi

o dotace například na veřejné
osvětlení nebo na rekonstrukci
Domku u Obecního domu na víceúčelový sál.
• Obec ukončila svážení dětí mikrobusem z okolních obcí do místní
mateřské školy.
• Obec také spolu s bankou
Waldviertler Sparkasse pořádala
besedu pro soukromé zemědělce
o možnostech finanční pomoci.
• Z kroniky obce z roku 1935
jsme se dozvěděli, že 27. ledna v Zahrádkách přednášel rotmistr Nengebauer o ochraně

proti otravným plynům a proti letadlům. Ve sbírce „Venkov dětem“
bylo v Zahrádkách od obyvatel vybráno 150 Kč, za které hospodářské družstvo v Jindřichově Hradci
vydalo chléb chudým dětem. Na
přelomu ledna a února roku 1935
byly tak velké sněhové vánice, že
zastavily provoz na železnici i na
silnicích na několik dní a i po odstranění závějí byly silnice sjízdné
jen na saních. Dne 7. března byla
v Zahrádkách konána veřejná oslava 85. narozenin prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka.

Požárnický den

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám

Adamec Vladislav, Zahrádky, slaví dne 17. prosince 73 let

Opustila nás

Daniela Štěbetáková, Zahrádky, zemřela dne 1. prosince 2020
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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
17. ročník silvestrovského výstupu se vzhledem k aktuálním opatřením bohužel neuskuteční.
Udělejte si procházku do přírody individuálně dle vašeho uvážení.
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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 14. prosince 2020 do 17. ledna 2021
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ.

pondělí 14. 12. 16 – 19
16 – 19
čtvrtek 17. 12. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy obec
čekárny bus
dle přihlášení

pondělí 21. 12. 16 – 19
16 – 19
čtvrtek 24. 12.
pondělí 28. 12.

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy obec

čtvrtek 31. 12.
pondělí 4. 1.
16 – 19
16 – 19
čtvrtek 7. 1.
8.30

pondělí 11. 1.
čtvrtek 14. 1.

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
ZAVŘENO
obecní knihovna

obec

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy obec
čekárny bus
dle přihlášení
Obecní dům, sál Jednání zastupitelstva
obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy obec
čekárny bus
dle přihlášení

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

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

STŘELEC 21. 11.–21. 12.

KOZOROH 22. 12.–19. 1.
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