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Z jednání zastupitelstva obce
První letošní zasedání zastupitelstva obce
se uskutečnilo 9. ledna v sále Obecního
domu. Na programu byl například pro‑
dej obecního pozemku nebo zadání pro‑
jektové dokumentace na úpravnu vody.
Každoročně opakujícím se bodem ledno‑
vého jednání je Výroční zpráva obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2019 podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informa‑
cím. Výroční zprávu zastupitelé přijali
a v plném znění je k přečtení na straně
č. 2. Jediná žádost se týkala dotazu na
dvě stavební firmy, které se u obce nikdy

o žádnou zakázku neucházely.
Zastupitelstvo obce také souhlasilo s uzavřením pracovněprávního vztahu se
zastupitelkou Mgr. Eliškou Čermáko‑
vou za účelem zpracování Zahrádecké‑
ho zpravodaje. Z důvodu organizačních
změn na obecním úřadu nyní připravu‑
je Zahrádecký zpravodaj Eliška Čermá‑
ková. Aby za tuto činnost mohla pobírat
odměnu, bylo třeba, aby podle zákona za‑
stupitelé se vznikem pracovněprávního
vztahu souhlasili.
Zastupitelé také řešili žádost od Rybářství
Lipnice o prodej pozemku v k. ú. Horní

Dvorce p. č. 383/2 vodní plocha o výmě‑
ře 66 m2 a p. č. st. 60 o výměře 118 m2. Jde
o rybník v Horních Dvorcích, který patří
Rybářství Lipnice, ale část hráze je obec‑
ní a stejně tak část samotné vodní plo‑
chy. Zastupitelé s prodejem souhlasili,
ale jen za podmínky, že za hráz Rybář‑
ství Lipnice zaplatí minimálně 150 Kč/
m2 a vodní plocha bude s rybářstvím vy‑
měněna za část jejich pozemku o výměře
cca 55 m2 p. č. 389/1 v k.ú. Horní Dvor‑
ce – jde o část cesty. Dojde tak k narovná‑
ní vlastnických vztahů a reálného užívání
pozemků.
Posledním bodem bylo zadání projektové dokumentace na stavbu úpravny
vody a napojení a opravu vodojemu.
Zastupitelé se rozhodli nechat projekt
zpracovat od firmy VAK projekt, s. r. o.
z Českých Budějovic. U vrtu na pitnou
vodu je totiž třeba vybudovat úpravnu
vody, protože je v něm zvýšený výskyt
radonu a manganu. Využít by obec také
chtěla vodojem, který byl vybudován
současně s vodovodem, ale od začátku
dobře netěsnil, a tak nebyl nikdy využi‑
tý. Vodojem se ale nachází v těsné blíz‑
kosti vrtu a podle projektantů je možné
ho opravit tak, aby byl funkční. Betono‑
vý vodojem o vnitřním průměru 1,4 m je
24 metrů dlouhý o objemu vody, kterou
obec spotřebuje za den a půl. Do vodoje‑
mu, který je uzavřenou nádobou a sou‑
částí vodovodního řadu by natékala voda
ze studní a upravená voda z vrtu, by byla
dočerpávaná.
Eliška Čermáková
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Zprávy obecního úřadu
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
• Cena měsíčníku Zahrádecký zpra‑
vodaj zůstává pro rok 2020 v ne‑
změněné částce 60 Kč/rok (5 Kč/
číslo). Jedná se o obcí dotova‑
nou cenu. Zpravodaj bude rozná‑
šen předplatitelům do poštovních
schránek. Zájemci o předplatné ho
mohou uhradit do 31. března 2020.
• Splatnost místního poplatku ze
psů v částce 200 Kč za prvního

psa a 300 Kč za dalšího psa (oso‑
ba starší 65 let 250 Kč) je do
31. března 2020.
• Splatnost místního poplatku za
likvidaci komunálního odpadu
v částce 500 Kč za poplatníka pro
rok 2020 je do 31. března 2020.
Do tohoto data budou vyváženy
nádoby 240 l (popelnice) se „sta‑
rými“ známkami na rok 2019,

Výroční zpráva o činnosti
Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2019 dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění

Obec zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., násle‑
dující 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 zá‑
kona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona: ústně vyžádané a podávané informace nejsou
evidovány.

od 1. 4. 2020 se vyvezou nádoby
pouze se známkami na rok 2020.
U trvale neobydlených nemovi‑
tostí je splatnost prodloužena do
30. června 2020.
• Nabízíme občanům zhotovení pev‑
né kroužkové vazby (formát A4).
Cena za svázání dokumentů zůstá‑
vá stejná, to je do 50 ks listů 40 Kč,
cena do 100 ks listů je 50 Kč.

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čer‑
pání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordi‑
novat dne 30. ledna 2020. V ordinaci bude přítomna
pouze sestra.

Zápis krajinných prvků
do evidence ekologicky významných prvků
v Jihočeském kraji provádí

Státní zemědělský intervenční fond – SZIF
Oddělení příjmu žádostí a LPIS
Jindřichův Hradec – Pravdova 837, 377 01 Jindřichův
Hradec

Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2020
měsíc
PET
SKLO
PAPÍR

1.
2.
3.
4.
každé pondělí v sudý týden
28.
25.
24.
21.
21.
18.
17.
14.

Nové letecké snímky
Zahrádek
Obec Zahrádky nabízí občanům
k zakoupení letecké snímky Zahrádek. Snímky byly foceny minulý rok v létě a zachycují naši obec
hned ze čtyř různých pohledů.
Snímky formátu A3 jsou k zhlédnutí v sále Obecního domu.
Cena za jednu zalaminovanou fotografii je 250 Kč.
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Ohlédnutí za rokem 2019
Začátek nového roku je vždy spojen s bi‑
lancováním toho předchozího. Dovolte
mi, abych i já touto cestou shrnul, co se
v roce 2019 v Zahrádkách povedlo a co
ještě musíme dotáhnout do konce.
Obec Zahrádky nebyla členem žádné
místní akční skupiny, a tak jsme se ještě
na konci roku 2018 rozhodli vstoupit do
MAS Česká Kanada, která sdružuje obce
a města v našem regionu, a jejím pro‑
střednictvím můžeme my jako obec nebo
i místní podnikatelé žádat o nejrůznější
dotace. I když zatím jsme o žádnou do‑
taci nežádali, čekáme na vhodnou výzvu
a věříme, že se v budoucnu podaří získat
finanční podporu na nějakou akci obce.
Jako velký problém, který bylo potřeba
řešit co nejrychleji, se ukázal kotel a vůbec sklepní prostory v místní Mateřské
škole. Plynový kotel byl už na konci své
životnosti, a tak bylo nutné ho vyměnit,
s tím ale souvisely další úpravy v kotel‑
ně. Do té doby byla kotelna společná
i s prádelnou, což je nevhodné, a tak pro
prádelnu byla upravena místnost bývalé
uhelny a tyto prostory odděleny. Vznikla
nová, čistá prádelna. Kotel byl vyměněn
za úspornější kondenzační a od tohoto
kotle je ohříván i nový bojler.
Na začátku minulého roku jsme také
řešili zásadní problém s IT službami
a internetovým připojením. Emaily na
adresu obce chodily přes WebDoménu,
často ale elektronická pošta chodila poz‑
dě nebo se některé emaily ztratily úplně,
což je v dnešní době, kdy podstatná část
komunikace probíhá právě touto formou,
velký problém. Neochota zástupců Web‑
Domény tyto problémy řešit nás vedla
k jinému řešení těchto IT služeb, ale od té
doby vše funguje bez problémů. To stej‑
né je to se samotným internetovým při‑
pojením, dnes bez internetu neuděláme
na obecních počítačích téměř nic, včet‑
ně účetních programů a podobně. Proto
jsme museli zařídit také bezproblémové
a rychlé připojení a zvolili jsme internet
od O2.
Podařilo se i pár věcí, které jsou vi‑
dět na první pohled, a i když jde často
o maličkosti, je díky nim naše obec ješ‑
tě hezčí. Zvažovali jsme totiž, jestli poří‑
dit nové čekárny nebo opravit ty stávající
a rozhodli jsme se, že mnohem lépe do

vesnické zástavby zapadají zděné čekár‑
ny než moderní polykarbonátové. Necha‑
li jsme tedy opravit obě čekárny, jak na
návsi v Zahrádkách, tak v Horních Dvor‑
cích a doplnili jsme je lavičkami. Radost
máme také z úpravy prostoru u pomníku
padlých, kde ženy ze Spolku žen upravily
záhony a vysázely nové rostliny. Vyčištění
samotného pomníku potom ještě podtrh‑
lo celkový dojem.
Potřeba bylo řešit ale i mnohem prak‑
tičtější věci. Prostřední nádrž kořenové čističky odpadních vod totiž nefun‑
govala, a tak jsme museli nechat odvést
kaly, vyčistit ji, opravit a celá čistička je
teď opět funkční. Úpravy také proběhly
na rybníčku v Horních Dvorcích, kde
jsme odstranili nálety z vodní plochy,
opravili odtok a natřeli zábradlí. Postup‑
ně bychom chtěli rybníček nechat ještě
odbahnit.
Velkým tématem roku loňského
a pravděpodobně i letošního je voda.
Loni jsme nechali vybudovat průzkumný vrt pro posílení dodávek vody ze stud‑
ní. Tato akce byla spolufinancována dota‑
cí ze Státního fondu životního prostředí,
a to ve výši 60 % nákladů. Od výsledků
jsme čekali víc, ale přesto zjištěná vydat‑
nost 12 m3 vody za den je slušný výsle‑
dek, protože představuje 2/3 průměrné
denní spotřeby v obci. Tuto vodu je zapo‑
třebí upravit, protože je v ní zvýšený ra‑
don a mangan. Pro letošek je v plánu ne‑
chat zhotovit projektovou dokumentaci
včetně výkazu výměr a požádat o dotaci
na vybudování úpravny vody a připojení vrtu. Tento projekt bude řešit také napojení vrtu i studní na stávající vodojem,
který je potřeba opravit a utěsnit, a poté
by celá tato soustava měla fungovat tak,
aby obec měla i v nejsušších dnech do‑
statek kvalitní pitné vody s potřebným
tlakem ve vodovodním řadu. Průběžně
také opravujeme na samotném vodovo‑
du, co je třeba, a také jsme nechali udělat
v místech u pomníku uzávěry vodovodu
tak, aby se v případě potřeby mohly uza‑
vřít jen jednotlivé větve vodovodu a ne‑
odřízli jsme od vody celou obec. Na tuto
akci jsme žádali také o dotaci z Progra‑
mu obnovy venkova Jihočeského kraje,
kde jsme získali finanční podporu ve výši
121 000 Kč. Ze stejného důvodu budeme
s těmito pracemi pokračovat i na spodní

Perecké cestě, kde už máme projekt a sta‑
vební povolení na novou propojovací větev mezi vodovodem k Bukovici a sta‑
rou větví vodovodu z Perek k Müllerům.
Nová větev vznikne i u kulturního domu,
jako náhrada za společnou přípojku ně‑
kolika domů, na které byl v minulosti po‑
staven kulturní dům.
Velké starosti nám loni udělala kůrovcová kalamita. Lesy byly pro obec jako
i pro ostatní majitele vždy pomyslnou zá‑
ložnou, kam bylo možné v případě po‑
třeby sáhnout. Dnes ale dřevo napadené
kůrovcem ztrácí na hodnotě, a tak se nyní
hospodaření v lesích téměř stává finanční
zátěží. I když jsme zatím museli vykácet
„jen“ 400 m3 dřeva, je to nejspíš pouze
začátek a teprve čas ukáže, kam až tato
kalamita může zajít. Je to běh na dlou‑
hou trať, mění se celkový pohled na kra‑
jinu i ekosystém jako takový a bude tr‑
vat minimálně několik desetiletí, než se
vše podaří opět stabilizovat. Nezbývá než
doufat, že vše, co teď děláme pro založení
nového lesa, je to správné.
V letošním roce bychom chtěli také
vyřešit některé dlouhodobé nedostatky,
co se týká cest a komunikací. Nechali
jsme si zpracovat nový Pasport místních
komunikací, což je dokument, který po‑
drobně popisuje všechny cesty v obci,
a bez něj dnes není možné například ani
žádat o dotaci. Na to navážeme vypraco‑
váním projektu na opravu místní komu‑
nikace „Za Horu“, která je teď jen úzkou
prašnou hrbolatou cestou a její odvodně‑
ní je naprosto nevyhovující. Dále máme
v úmyslu zadat zpracování dokumentace
na parkoviště u Mateřské školy a na opra‑
vu hospodářského dvora.
O všem aktuálním vás, jak už je zvy‑
kem, budeme informovat ve zpravodaji
a rádi i my od vás přijmeme jakoukoli
zpětnou vazbu, připomínku nebo radu, ať
už osobně nebo mailem. Připomínám, že
všechna jednání zastupitelstva obce jsou
veřejná a je vaším právem se jich, pokud
máte chuť, účastnit.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát,
abyste tento rok prožili podle svých před‑
stav a aby vám k tomu nechybělo hlavně
zdraví a také patřičná dávka štěstí.
Miroslav Urbánek
starosta
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Obecně závazná vyhláška obce Zahrádky č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce Zahrádky se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 57/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně zá‑
vaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 – Úvodní ustanovení
Obec Zahrádky touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen
„poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad.1
Čl. 2 – Předmět, poplatník a plátce poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích ka‑
lendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není
pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.2
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen
„poplatník“).3
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce
je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
Čl. 3 – Ohlašovací povinnost
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od za‑
hájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této čin‑
nosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
V ohlášení plátce uvede5 jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obec‑
ný identifikátor, byl‑li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele,
popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých
účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v za‑
hraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že před‑
mět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce, další údaje rozhodné
pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku,
v nichž poskytuje pobyt.
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
Dojde‑li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje
zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.
Čl. 4 – Evidenční povinnost8
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za
každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy
zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
Údaji podle odstavce 1 jsou den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě
jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být občanský
průkaz, cestovní doklad, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytová
karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k po‑
bytu, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, průkaz o povolení k trvalému
pobytu, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo průkaz žadatele
o poskytnutí dočasné ochrany, a výše vybraného poplatku, nebo důvod osvo‑
bození od poplatku.
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehled‑
ně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány
postupně z časového hlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení
posledního zápisu.
Čl. 5 – Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný
pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednoduše‑
ném rozsahu, pokud důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000
účastníkům této akce, a oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjedno‑
dušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu
správci poplatku.
1
2
3
4
5
6
7
8

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3a zákona o místních poplatcích
§ 3 zákona o místních poplatcích
§ 3f zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 3g zákona o místních poplatcích
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Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet
účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo
sportovní akci alespoň údaje o dni počátku a dni konce konání této akce, názvu
a druhu této akce, a jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude
pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční
povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze‑li předpokládat splnění podmí‑
nek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení
podle odstavce 1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenč‑
ní knize vedou pouze údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a souhrnné údaje
o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku
v členění podle dne poskytnutí pobytu, zařízení nebo místa, ve kterých byl po‑
byt poskytnut, a důvodu osvobození.
Čl. 6 – Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Čl. 7 – Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 28. 2. násle‑
dujícího roku.
Čl. 8 – Osvobození a úlevy
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9 nevidomá, osoba, která je považová‑
na za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, mladší 18 let,
hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, pečující o děti na zotavovací
akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu ve‑
řejného zdraví konaných na území obce nebo vykonávající na území obce se‑
zónní práci10 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo pobývající
na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zá‑
kona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohro‑
žení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů
právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací
podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobý‑
vající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce
v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.11
Čl. 9 – Navýšení poplatku
Nebudou‑li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.12
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím
jeho osud.13
Čl. 10 – Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala
úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky
do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
Čl. 11 – Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2 2010 o místních poplatcích,
ze dne 16. 12. 2010.
Čl. 12 – Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
9
10
11
12
13

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Obecně závazná vyhláška obce Zahrádky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Zahrádky se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 58/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 – Úvodní ustanovení
Obec Zahrádky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále
jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad.1
Čl. 2 – Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplat‑
ku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky
(dále jen „poplatník“).2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3 – Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo
ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen
ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrá‑
tu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena
V ohlášení poplatník uvede4
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor,
byl‑li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech
svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou čin‑
ností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka, další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku
na úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde‑li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje
na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis6.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.7
Čl. 7 – Navýšení poplatku
Nebudou‑li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hro‑
madným předpisným seznamem.8
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím po‑
platku sledujícím jeho osud.9
Čl. 8 – Odpovědnost za zaplacení poplatku10
Vznikne‑li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splat‑
nosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splat‑
nosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravu‑
jící jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákon‑
nému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je‑li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 – Přechodné a zrušovací ustanovení
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavad‑
ními právními předpisy.
Čl. 10 – Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Čl. 4 – Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let 250 Kč.
Čl. 5 – Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Vznikne‑li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v od‑
stavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který násle‑
duje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6 – Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevi‑
domá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je drži‑
telem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů urče‑
ných k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata
1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6
7
8
9
10

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
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Obecně závazná vyhláška obce Zahrádky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Zahrádky se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 59/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1 – Úvodní ustanovení
Obec Zahrádky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shro‑
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“). Správcem poplatku je obecní úřad.1
Čl. 2 – Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
fyzická osoba přihlášená v obci, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur‑
čenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihláše‑
ná žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso‑
bu; má‑li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzic‑
ké osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3 – Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy
pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evi‑
denční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodin‑
ného domu; není‑li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umís‑
těna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány.
Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.4
Dojde‑li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje
zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.
Čl. 4 – Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:
z částky 250 Kč za kalendářní rok a
z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skuteč‑
ných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je ob‑
saženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umís‑
tění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v po‑
měrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví
nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde‑li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k posled‑
nímu dni tohoto měsíce.6
1
2
3
4
5
6

§ 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
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Čl. 5 – Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný jedno‑
rázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jedno‑
rázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne‑li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6 – Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je7
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého, umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
každé druhé a další dítě v rodině do 18 ti let věku (postup chronologicky od nej‑
staršího), narozené dítě v průběhu kalendářního roku, osoba přihlášená v obci,
ale na území obce se prokazatelně celoročně nezdržuje.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1. a 2. tohoto článku je poplatník po‑
vinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobo‑
zení nebo úlevu.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvo‑
bození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, ná‑
rok na osvobození nebo úlevu zaniká.8
Čl. 7 – Navýšení poplatku
Nebudou‑li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpis‑
ným seznamem.9
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím
jeho osud.10
Čl. 8 – Odpovědnost za zaplacení poplatku11
Vznikne‑li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti ne‑
zletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zá‑
stupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je‑li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9 – Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1 2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko‑
munálních odpadů, ze dne 4. 1. 2018.
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10 – Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Kalkulace nákladů na odpady v roce 2018
Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpa‑
du činily: 166 620 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 166 620 děleno 309
= 539 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b)
vyhlášky ve výši 250 Kč.
7
8
9
10
11

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 zákona o místních poplatcích
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INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020

INFORMACE
K DANI
Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ
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SZIF
ní fond
(SZIF)
základě
podnětu
podané‑
v Českých Budějovicích, Rudolfovská tř. 493/80, nebo přímo na Odděleních
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regionálním odboru SZIF v Českých Budějovicích, Ru‑
Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní
dolfovská
tř. 493/80, nebo přímo na Odděleních příjmu
plocha, nacházejících se mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány
žádostí
a LPIS
Českých
Budějovicích,
mokřad, Krumlo‑
močál,
k podnikání,
lze v
nově
od roku 2020
osvobodit příkop,Českém
v rozsahu výměryStrakonicích
tohoto útvaru.
bažinu, skalní Hradci,
útvar, rokli
nebo strž
vě, Jindřichově
Písku,
Prachaticích,
a Táboře
(adresy
žádostí
LPIS jsou
Od roku 2020
již nelzeOddělení
nově osvoboditpříjmu
pozemky remízků,
hájůaa větrolamů
a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, ani pozemky ostatních
uvedeny
ro‑cb). pozemků
ploch, na
kteréhttps://www.szif.cz/cs/szif
nelze žádným způsobem využívat. ‑
Osvobození
přiznaná ve zdaňovacím období roku 2019 dle těchto již zrušených titulů
osvobození lze za trvání podmínek ponechat do zdaňovacího období roku
2021 včetně. Poplatníkům daně je do zdaňovacího období roku 2022
poskytnut dostatečný dvouletý časový prostor k zaevidování svých krajinných
prvků do evidence ekologicky významných prvků, případně k podání nároku
na osvobození výše uvedených útvarů na pozemcích ostatních ploch
nacházejících se mimo zastavěná území obce.

Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s dru‑
hem pozemku ostatní plocha, nacházejících se mimo za‑
stavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,
lze nově od roku 2020 osvobodit příkop, mokřad, močál,
bažinu, skalní útvar, rokli nebo strž v rozsahu výměry
tohoto útvaru.
Od roku 2020 již nelze nově osvobodit pozemky remíz‑
ků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých trav‑
ních porostech, ani pozemky ostatních ploch, které ne‑
lze žádným způsobem využívat. Osvobození pozemků
přiznaná ve zdaňovacím období roku 2019 dle těchto
již zrušených titulů osvobození lze za trvání podmínek
ponechat do zdaňovacího období roku 2021 včetně. Po‑
platníkům daně je do zdaňovacího období roku 2022
poskytnut dostatečný dvouletý časový prostor k zaevi‑
dování svých krajinných prvků do evidence ekologicky
významných prvků, případně k podání nároku na osvo‑
bození výše uvedených útvarů na pozemcích ostatních
ploch nacházejících se mimo zastavěná území obce.
Podrobnější informace naleznete na
www.financnisprava.cz

POTĚŠILO NÁS I VÁS…
Podrobnější informace naleznete na www.financnisprava.cz.

Na Mackův kopec si na Silvestra přišlo popřát 128 lidí.
www.financnisprava.cz

Poslední den roku se brzy odpoled‑
ne vydaly desítky lidí směrem k vy‑
sílači na Mackův kopec, aby se tady
už pošestnácté společně všichni sešli

a popřáli si do nového roku. Počasí
bylo na procházku jako dělané, i když
zimní idylku zrovna nepřipomínalo.
Místo sněhu bylo úplně sucho, teplota

nad nulou a polojasno. Lidé proudili
jak směrem od Zahrádek, tak i z dru‑
hé strany kopce od Horní Olešné.
O půl třetí už pod vysílačem bylo 128
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lidí včetně dětí. Alespoň tolik slaných knoflíků tradičně
rozdala všem přítomným Jana Heřmánková. Kvůli kůrovci
už sice les na Mackově kopci značně prořídl a přímo u vy‑
sílače už je jen holina, i tak je to ale pěkné místo. Nechy‑
běly buřty na ohni, nejrůznější pálenky a jiná tekutá os‑
třejší zahřívadla, ale i čaj a cukroví. Dospělí si popovídali

a popřáli si všechno dobré do nového roku a děti si po‑
hrály v lese. Letos se opět na kopci sešlo víc lidí než loni,
konkrétně nás bylo o devět víc než minulý rok. Doufáme,
že se opět za rok zase sejdeme v tak hojném počtu a spo‑
lečně se už po sedmnácté rozloučíme se starým rokem.

Oba vjezdy do Zahrádek zdobí nové vítací cedule
„Zahrádky vás vítají“ – to je to první,
co všichni, kteří vjíždějí a přicházejí
do Zahrádek, uvidí. Plechové cedule
s malbou Zahrádek na obou začát‑
cích obce stojí od jara roku 1996.
Nápad tehdy přišel od manželů Ple‑
cháčových a paní Plecháčová obě ce‑
dule sama namalovala a se souhlasem
obce potom byly umístěny na příjez‑
dové cesty do Zahrádek. I když se
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může zdát, že jsou oba obrázky stej‑
né, podíváte-li se pořádně, zjistíte, že
malba na každé z cedulí odpovídá po‑
hledu na vesnici ze směru od Šafrani‑
ce a z druhé strany od Doubravy. Paní
Plecháčová ještě za svého života mal‑
bu opravovala, ale za těch 24 let, co
cedule odolávají všem povětrnostním
podmínkám, už byly ve špatném sta‑
vu a pouhá oprava už nebyla možná.

Obec tak nechala vyrobit cedule nové
a Tereza Brabcová obě dvě podle ori‑
ginálu znovu namalovala a jde oprav‑
du o naprosto věrné kopie. Původní
cedule obec věnuje synovi manželů
Plecháčových. Děkujeme Tereze, že
si dobrovolně našla čas a udělala si
s malbou tu práci, protože výsledek
opravdu stojí za to. Posuďte sami.

www.zahradky.cz
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Tři Králové v Zahrádkách
a Horních Dvorcích
vybrali téměř 7 000 Kč.
V sobotu 11. ledna obcházely domácnosti v Za‑
hrádkách i Horních Dvorcích hned tři skupin‑
ky tříkrálových koledníků. V Zahrádkách byly
v obou skupinách samé královny. V první z nich
chodila Nelinka Adamcová, Žanetka Kolmanová
a Míša Zámostná a jako vedoucí s nimi byla Zu‑
zana Podhrázská. Ve druhé skupině potom kole‑
dovaly Leontýna Kaštánková, Silvie Doležalová
a Aneta Vaníčková a vedoucí jim dělala Kateřina
Racková. V Horních Dvorcích se o tříkrálovou
koledu postarala rodina Brožova – za tři krále
se převlekli Lída, Toník a Lojzík a jako dospělý
doprovod je doplnila Ludmila Šteflová. Do ka‑
siček Charity České republiky se koledníkům
v Zahrádkách podařilo vybrat celkem 6 075 Kč
a v Horních Dvorcích 784 Kč. Naše obec spadá
pod Charitu Jihlava a také všechny vybrané pe‑
níze v tomto regionu půjdou do místních služeb.
Letos pomůže Tříkrálová sbírka zaplatit úpra‑
vy prostor domácího hospicu Bárka v Jihlavě,
pořízení automobilu pro terénní činnost hospi‑
cu a také služby pro potřebné skupiny obyvatel
v našem regionu, zejména na vesnicích.
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Myslivecký spolek Zahrádky – Bukovice
Ohlédnutí za mysliveckým plesem
Letošní, v pořadí již 7. myslivecký
ples, se konal první lednovou sobotu
a zájem návštěvníků byl ohromný. Sál
kulturního domu vyzdobený mysli‑
veckými trofejemi byl téměř vypro‑
daný, hosté se sešli místní i přespolní.
Ples zahájili již tradičně trubači, na
které plynule navázala hudební sku‑
pina Scarlet, která hrála k poslechu

i tanci celý večer. Obsluha na sále,
v kuchyni, ve výčepu i na obou ba‑
rech se nezastavila až do pozdních
nočních hodin. Bohatá tombola byla
rozebrána prakticky hned na začátku
večera a slosování hlavních cen pro‑
běhlo o půlnoční přestávce.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem sponzorům, členům místního

mysliveckého spolku i jejich rodin‑
ným příslušníkům za čas věnova‑
ný organizaci plesu a v neposlední
řadě také všem návštěvníkům. Dou‑
fám, že si večer pěkně užili a věřím,
že i v příštím roce se sejdeme v takto
hojném počtu.
za Myslivecký spolek Zahrádky – Bukovice
Vendula Hálová

SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
POŘÁDÁ

DĚTSKÝ KARNEVAL

KDY?

KDE?

V SOBOTU 8. ÚNORA 2020
OD 14.00 HOD
V KD V ZAHRÁDKÁCH

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO | BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ DOSPĚLÍ: 40 KČ | DĚTI ZDARMA
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Z historie
Co jsme psali před dvaceti lety
• V lednu roku 2000 začal platit zá‑
kon č. 106/1999, o kterém už byla řeč
v úvodním článku. Tehdejší starostka
Eliška Novotná ve zpravodaji vysvětlo‑
vala, jak zákon funguje a jak je možné
o informace žádat.
• Z inventarizace majetku vyplynulo, že
obec Zahrádky vlastnila majetek v hod‑
notě 16 milionů korun.
• Zastupitelstvo se také věnovalo stížnos‑
ti chalupářky, které opakovaně někdo
v době pořádání diskoték poničil plot.
• Obec získala dotaci na stavbu turistické
ubytovny ve výši 120 000 Kč a další do‑
taci na stavbu kanalizace a čističky od‑
padních vod ve výši 1 500 000 Kč.

• Zahrádecký spolek informoval o tom,
že vzhledem k malému zájmu místních
občanů o akce, které spolek pořádá,
nebude v roce 2000 Zahrádecký spo‑
lek žádné aktivity vyvíjet a v dalších le‑
tech se ukáže, o co bude a o co nebude
zájem.
• V tehdejším zpravodaji jsme se také
vraceli k záznamům z kroniky z roku
1932. Tehdy zdražil tabák a zápalky a ve
společnosti vyvstala panika, že se bu‑
dou zdražovat i další věci a lidé se začali
předzásobovat například cukrem. Čle‑
ny honebního výboru byli zvoleni Ladi‑
slav Štefl, Josef Barták a Josef Kolman.
9. května v roce 1932 napadlo tolik
sněhu, že krajina vypadala jako v zimě.
Brzy se ale oteplilo a sníh rychle roztál.

„Dětský karneval v roce 1981“

Společenská kronika
Vítáme mezi námi
Sebastiana Grausama, Zahrádky, narozeného 1. 1. 2020
Tereze Bartákové a Tomášovi Grausamovi

Blahopřejeme k narozeninám
Drápalová Marta, Zahrádky, oslaví dne 23. ledna 83 let
Barták Oto, Zahrádky, oslaví dne 23. ledna 81 let
Závodský Jan, Zahrádky, oslaví dne 24. ledna 72 let
Rod Karel, Zahrádky, oslaví dne 27. ledna 73 let
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SDH Zahrádky
pořádá dne 15. února 2020
v KD v Zahrádkách

HASIČSKÝ PLES
K poslechu
a tanci hrají

SCARLET

Začátek ve 20.00 hodin
Vstupné: 150 Kč
Bohatá tombola: 1 cena - televize
Předprodej vstupenek u Otty Bartáka
od 3. února (tel.: 602 261 775)

KALENDÁŘ OBCE OD 20. LEDNA 2020 DO 16. ÚNORA 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

pondělí
20. 1.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek
23. 1.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

pondělí
27. 1.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek
30. 1.

8.30

čekárny bus

pondělí
3. 2.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek
6. 2.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

19.00

Obecní dům, sál

Jednání zastupitelstva

obec

pondělí
10. 2.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek
13. 2.

8.30

čekárny bus

obec

dle přihlášení

dle přihlášení

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

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

KOZOROH 22. 12.–19. 1.

VODNÁŘ 20. 1.–18. 2.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 2. 2020 – 15. 3. 2020 je v pondělí 10. února 2020.
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