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ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání zastupitelstva se
uskutečnilo ve čtvrtek 3. června.
Program byl tentokrát poměrně
dlouhý a k řešení bylo hned několik zásadních bodů. Kromě přidělení zakázky na stavbu vrtu
a úpravnu vody, se řešil závěrečný účet obce za rok 2020 nebo vymezení ochranného pásma studní
v Horních Dvorcích.
V úvodu zastupitelé schválili dvě
rozpočtová opatření, kterými se
upravovaly příjmy a výdaje obce
v souvislosti s pořízením nových
vstupních dveří u turistické ubytovny nebo s vyššími náklady na IT
služby. Dalším bodem bylo schválení závěrečného účtu a účetní
závěrky. Obec Zahrádky hospodařila v roce 2020 s přebytkem
1 737 734 Kč. Podrobněji najdete
závěrečný účet obce rozepsaný na
straně č. 2. Schválena byla také
Výroční zpráva Obecní knihovny Zahrádky z roku 2020. Z ní vyplývá, že knihovna má aktuálně
21 čtenářů a celkem během minulého roku proběhlo v knihovně 129 fyzických návštěv. Další
údaje z výroční zprávy knihovny
najdete na straně č. 3. Na programu bylo také projednání Výroční
zprávy Výtvarné dílny Zahrádky.
Činnost dílny byla v minulém roce

značně omezena kvůli koronavirové pandemii. Většina kurzů se
uskutečnit nemohla. Výtvarná dílna skončila se ztrátou 60 960 Kč.
Další informace z Výroční zprávy
Výtvarné dílny Zahrádky najdete
na straně č. 3.
Zastupitelé schválili zadání veřejné zakázky na akci „Zahrádky –
připojení vrtu a úpravna vody“
firmě VODASERVIS, s.r.o. ze
Žďáru nad Sázavou. Obec poptala
celkem sedm firem. Dvě firmy nabídku nepodaly, další dvě se omluvily z kapacitních důvodů. Ze třech

doručených nabídek byla komisí
pro hodnocení nabídek vyhodnocena jako nejvýhodnější právě ta
od firmy VODASERVIS, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu za připojení vrtu a vybudování úpravny
vody, a to 3 979 000 Kč bez DPH.
Obec na připojení vrtu získala
dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 3 mil. Kč. Obec
si požádá ještě o individuální dotaci z Jihočeského kraje, která by
mohla pokrýt další část nákladů
na připojení vrtu a úpravnu vody.
Dokončení na straně 2

Dokončení z titulní strany.

S pracemi se začne už letos v srpnu a hotovo by mělo být nejpozději do června příštího roku.
Obec Zahrádky získala dotaci z Programu obnovy venkova
na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu Zahrádky –
III. etapa“ ve výši 270 000 Kč.
Zastupitelé proto rovnou schválili
vypsání výběrového řízení na tuto
akci a rozhodli oslovit pět firem.
Současně bylo také schváleno složení komise pro otevírání obálek
a komise pro hodnocení nabídek.
Oprava vodovodu by se týkala ulice

Na Perkách v úseku od Bartáků k
Plecháčům.
Zastupitelé také schválili návrh ochranného pásma studní v Horních Dvorcích, který byl
projednáván už na minulém jednání a následně odložen. Ve středu 2. června proběhla pracovní
schůzka, kde zpracovatel návrhu a starosta Strmilova, který
vznik ochranného pásma inicioval, vysvětlovali zastupitelům,
proč je pásmo navrženo, tak jak
je. Město Strmilov chce chránit
kvalitu vody ve studních. U studní
jsou navrženy dvě pásma ochrany.

Všichni majitelé dotčených pozemků včetně obce Zahrádky byli
zpracovatelem osloveni. V této lokalitě se nachází také studna pro
Horní Dvorce a ochranné pásmo se bude vztahovat i na tuto
studnu. Hlavním důvodem vzniku ochranného pásma je kvalita vody, protože obsah dusičnanů
se ve studních od roku 2006 stále
zvyšuje. Ochranné pásmo například znamená omezení hnojení nebo skládkování. Zastupitelé
schválili ochranné pásmo tak, jak
bylo navrženo.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí
od 16 do 19 hodin

Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2020

Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 12.12.2019 usnesením č. 54/2019. 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

4 746 100,00

4 338 261,30

4 338 261,30

91,41

100,00

třída 2 – nedaňové příjmy

621 202,00

802 632,79

802 632,79

129,21

100,00

třída 3 – kapitálové příjmy

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

třída 4 – přijaté transfery

68 100,00

944 438,00

944 438,00

1 386,84

100,00

5 453 802,00

6 085 332,09

6 085 332,09

111,58

100,00

0,00

0,00

0,00

příjmy celkem po konsolidaci

5 453 802,00

6 085 332,09

6 085 332,09

111,58

100,00

třída 5 – běžné výdaje

4 740 602,00

4 922 932,99

3 775 942,57

79,65

76,70

550 000,00

930 000,00

571 655,32

103,94

61,47

5 290 602,00

5 852 932,99

4 347 597,89

82,18

74,28

0,00

0,00

0,00

5 290 602,00

5 852 932,99

4 347 597,89

82,18

74,28

saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

163 200,00

232 399,10

1 737 734,20

1 064,79

747,74

třída 8 – financování

-163 200,00

-232 399,10

-1 737 734,20

1 064,79

747,74

financování celkem po konsolidaci

-163 200,00

-232 399,10

-1 737 734,20

1 064,79

747,74

příjmy celkem
konsolidace příjmů (převody mezi b. účty)

třída 6 – kapitálové výdaje
výdaje celkem
konsolidace výdajů (převody mezi b. účty)
výdaje celkem po konsolidaci

rozpočet po
změnách

skutečnost

% SR

% UR

Běžné výdaje byly využity na výdaje spojené s chodem obce, na opravy vodovodního řadu, řešení kůrovcové kalamity v obecních
lesích, nákup skříněk a skluzavek do MŠ a opravu autobusové zastávky. Kapitálové výdaje byly investovány na realizaci dvou
nových úseků vodovodního řadu a projektové dokumentace na úpravnu vody a připojení vrtu.
V roce 2020 bylo dosaženo přebytku ve výši 1 737 734,20 Kč.
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Z Výroční zprávy Výtvarné dílny Zahrádky
Výtvarná dílna byla slavnostně
otevřena 11. června 1999. Je tvořena dvouúrovňovým ateliérovým
prostorem o velikosti více než
100 m , který vznikl půdní vestavbou v Obecním domě. Stavba se
uskutečnila za opakované pomoci Programu obnovy venkova, řady
grantů poskytnutých nadacemi
jak obci, tak občanskému sdružení Zahrádecký spolek a sponzorských darů. Projekt výtvarné dílny
byl podpořen jako modelový projekt obnovy venkova a jako takový
je v podstatě provozován.
V roce 2020 zahájila dílna 22. rok
svého provozu. Za ta léta si vytvořila okruh „své klientely“, interakční
2

prezentaci, která je velmi dobře
využívána, a pokračovala v tradici nabídky kvalitních volnočasových aktivit. Provoz dílny v roce
2020 však velmi citelně zasáhla pandemie koronaviru Covid-19
a následná opatření, která omezila a místy i znemožnila její fungování. Celkové hospodaření dílny
tak vykazovalo v roce 2020 nesoulad ve výdajích a příjmech, které z důvodu nekonání aktivit byly
minimální.
V roce 2020 bylo plánováno 6 programových kurzů a zrealizováno
jich bylo nakonec pět. Pod vedením třech lektorek se jich účastnilo 30 žen a všechny vyšly vstříc

Z Výroční zprávy obecní knihovny
První zmínka o zahrádecké knihovně v zachovalých
„Protokolech schůzí obecního
zastupitelstva v Zahrádkách“ je
ze dne 29. března 1922, kdy bylo
rozhodnuto o sloučení knihoven
obecní, hasičského sboru a místního odboru Jednoty Pošumavské
v jednu veřejnou obecní knihovnu.
Obecní knihovna Zahrádky byla
zřízena zastupitelstvem obce dne
2. 7. 2001. Knihovna sídlí v budově Obecního domu. Otevírací doba
knihovny byla v pondělí od 16 do
19 hodin na dobu úředních hodin
Obecního úřadu Zahrádky, případně dle dohody.

celkem 129 fyzických návštěv,
čímž došlo oproti roku 2019
ke značnému snížení o 51,5 %
(r. 2019 – 266 návštěv), počet výpůjček se naopak zvýšil o 82,9 %
na 662 (v roce 2019 to bylo 362 výpůjček). Pokles návštěvnosti byl
především z důvodu covidových
opatření. Počet výpůjček se ale
navýšil. Statisticky připadá na každý týden, kdy byla knihovna otevřená, přibližně 5 návštěv. Obecní
knihovna zaznamenala i návštěvnost on‑line služeb. Čtenáři využívají vystavený katalog knihovny
na webu obce. V roce 2020 to bylo
15 návštěvníků.

V roce 2020 se počet registrovaných čtenářů navštěvujících
Obecní knihovnu Zahrádky snížil
na 21, z toho je 6 čtenářů do 15 let.
Během roku proběhlo v knihovně

V roce 2020 odebírala knihovna
stejně jako v předchozích letech
2 časopisy – Bydlení a Zdraví.
V knihovně jsou k dispozici i časopisy nakoupené v předchozích

www.zahradky.cz

velkému zájmu o šití a techniku
Patchwork. Z důvodu pandemie
koronaviru Covid-19 a následného uzavření školských zařízení se
naprostá většina nabízených kurzů neuskutečnila. Zrealizovány
byly pouze kurzy 2 s tématikou
dřevěných modelů, účastnilo se
jich 18 dětí a 5 rodičů. Pro místní
Mateřskou školu Zahrádky se konaly dva kurzy – Pletení košíčků.
Celkem se kurzů zůčastnilo 7 dětí.
V roce 2020 byly příjmy dílny 28 440 Kč a výdaje 89 400 Kč.
Výtvarná dílna Zahrádky tak skončila ztrátou 60 960 Kč.

letech, jako např. Floristika,
Abc, Zahrádkář, Zahrada, Hobby,
Burda, Dorka, Diana, Fit pro život, 100 + 1 zahraniční zajímavost, National Geographic a další.
Zájem o výpůjčku periodik je značný. Z celkového počtu výpůjček
(662 ks) tvoří výpůjčky periodik
43 % (285 ks). Předplatné těchto
časopisů má tedy smysl. Někteří
návštěvníci si dokonce půjčují
pouze časopisy.
V roce 2020 bylo hrazeno pouze
předplatné periodik. Celkové náklady v r. 2020 byly ve výši 868 Kč

Vodné/stočné

Do poštovních schránek vám
budou během června doručeny
obálky se zálohovými fakturami
za vodné a stočné 2021.
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Mateřská škola
Zahrádky

Ve středu 2. 6. 2021 jsme ve školce oslavili „Den dětí.“ Na zahradě
si děti zasoutěžily v běhu, jízdě na
motorkách, v házení, v hraní fotbalu atd. Za odměnu děti dostaly zmrzlinu, nový šlapací traktor,
motorky a koloběžky.

Mateřská škola bude
o prázdninách zavřená od
19. 7. do 31. 8. 2021.
Školní kuchyně bude zavřená
od 26. 7. do 8. 8. 2021.

Spolek žen Zahrádky

Dětem k svátku jsme nadělili
Šikulovu cestu
Spolek žen Zahrádky si pro děti
k jejich svátku připravil překvapení v podobě „Šikulovy cesty“. Na
silnici mezi pekařstvím Kolmanovi
a lihovarem jsme namalovali jakousi překážkovou dráhu, kterou si děti mohou „proskákat“.
My jsme si hráli, když jsme malovali a děti si hrají teď. Podle reakcí se nejen dětem nápad líbil
a na Šikulovu cestu se často vrací. Doufáme, že dárek dlouho vydrží a kdyby ne, tak obrázky rádi
obtáhneme.
Za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková
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Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním slově zveřejnila starostka báseň od místostarosty
Telče, kterou jí předal při vernisáži Mezinárodního řezbářského sympozia Zahrádky 2000.
• Zastupitelé schválili poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje
bydlení obce Zahrádky nebo finanční podporu projektu cyklotrasy Jindřichův Hradec – Telč.
Obec také požádala o dotaci od
Ministerstva kultury ČR na projekt „Toč se a vrť můj kolovrátku“. Zastupitelé také projednali
žádosti obyvatel o úhradu stavby domovních kanalizačních
přípojek.
• Do Zahrádek se chystala komise
pro hodnocení obcí přihlášených
do soutěže Jihočeská vesnice
roku 2001.
• Žákovské hokejbalové družstvo Zahrádky informovalo, že
se v Okresním přeboru žáků
2000/2001 umístil náš tým na
druhém místě.
• V turistické ubytovně byl zahájen prodej mraženého zboží

firmy Algida.
• Z kroniky obce z podzimu roku
1935 jsme se dozvěděli, že
se v obci 28. října uskutečnila oslava národního svátku.
Konal se průvod k pomníku
padlých bojovníků, dětská besídka a zpívala se také hymna.
Dne 3. listopadu bylo sehráno
zdejšími ochotníky představení

„V temnotách” – drama o třech
jednáních od Josefa Berana,
zdejšího rodáka. Obecní finanční komise dne 9. listopadu 1935
schválila rozpočet obce na rok
1936 ve výši 15 240 Kč na straně příjmů i výdajů.
Stavba tehdejšího archivu,
později klubovna zvaná „Domeček”

Očkování psů proběhne
v pátek 18. června

Očkování psů se letos uskuteční v pátek 18. 6. 2021.
Tuto službu můžete využít v Zahrádkách před
Obecním domem od 15.00 hod. do 15.30 hod.
a v Horních Dvorcích na návsi od 15.40 hod. do 15.50
hod.
Cena očkování na 1 rok je u vztekliny za 100 Kč, trojkombinace 300 Kč; vzteklina na 3 roky je za 200 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 30 Kč, ampulky na blechy a klíšťata pro psy do 20 kg – 1 ks za 150 Kč.

www.zahradky.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Adamcová Hana, Zahrádky, oslavila dne 5. června 72 let
Kolmanová Anna, Zahrádky, oslaví dne 17. června 72 let
Vondráková Alena, Zahrádky, oslaví dne 26. června 71 let
Müllerová Libuše, Zahrádky, oslaví dne 27. června 74 let

Informace

Obecní knihovna
Úřední hodiny obecního úřadu

každé pondělí (mimo svátky) 16:00–19:00 hod.
každé pondělí (mimo svátky) 16:00–19:00 hod.

Mikrobus do Strmilova

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 1. července ve 20:00 hodin
v zasedacím sále obecního úřadu.

Změna telefonního čísla pro Informační sms

Upozorňujeme občany, že telefonní číslo pro rozesílání informačních sms se změnilo. Nově vám budou upozornění chodit z čísla:

720 649 489
Pro již přihlášené se nic nemění. Ty, kteří mají nově zájem informační sms dostávat,
prosíme, aby registrační sms ve tvaru „ANO jméno a příjmení“ zaslali na telefonní
číslo 720 649 489.
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.
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 7. 2021 – 15. 8. 2021 je ve středu 7. července 2021
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