24. ročník

prosinec 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Během uplynulého měsíce se zastupitelé sešli hned dvakrát. Na zasedání 15. listopadu byly
na programu zejména provozní záležitosti a 6. prosince se kromě jiného řešil třeba rozpočet.
Zastupitelé si jako jeden z prvních bodů schválili nový jednací řád. Oproti tomu dřívějšímu
je podrobnější a určuje, jak přesně má jednání zastupitelstva vypadat, kdo a jak může
vstupovat do diskuse, kdo a jak může předkládat návrhy na usnesení, jak má vypadat zápis a
podobně. Nový jednací řád v plném znění je k dispozici na webu obce.
Zastupitelé také schválili Mateřské škole Zahrádky neinvestiční příspěvek ve výši 170 803
Kč na zaplacení plynu a elektřiny za tento rok. Faktury od dodavatelů už za školku zaplatila
obec, školka tím pádem dlužila peníze obci, a tak bylo třeba pohledávku přefakturovat. V té
souvislosti požádala ředitelka Mateřské školy o zvýšení neinvestičního příspěvku pro školku
na příští rok z obvyklých 54 000 Kč na 164 400 Kč. Zastupitelé zvýšení schválili
v navrženém rozpočtu MŠ a v příštím roce by si tak školka měla být schopna uhradit náklady
na energie z těchto peněz.
Obec Zahrádky bude také žádat o několik dotací z Programu obnovy venkova
od Jihočeského kraje. O dotaci obec požádá na úroky z úvěrů nebo na rekonstrukci topné
soustavy a kotle v mateřské škole. Současný
plynový kotel je totiž 21 let starý a je na konci
své životnosti. Dotaci se bude obec snažit
získat také na rekonstrukci a rozšíření
vodovodního řadu. Je třeba totiž vybudovat
novou větev vodovodu u kulturního domu a to
v délce asi 70 metrů.
Zastupitelé také rozhodli o udělení mimořádné
odměny
bývalému
zastupiteli
Jiřímu
Kolmanovi za provedené instalatérské práce
v měsíci září ve studních v prameništi
Bukovice.
Zahrádky také nově vstoupí do dvou
regionálních organizací. První je Destinační
management Česká Kanada, kterého se
staneme partnery. To by mělo znamenat
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reklamu pro obec a zejména pro výtvarnou dílnu a turistickou ubytovnu, které se tak dostanou
do propagačních materiálů DM Česká Kanada a podobně. Partnerství je pro obec bezplatné.
Druhým spolkem, kterého se naše obec stane součástí, je Místní akční skupina Česká
Kanada. Tento spolek zase umožní zejména místním podnikatelům žádat prostřednictvím
MAS Česká Kanada o dotace. Podrobnosti o výhodách tohoto partnerství si podnikatelé, kteří
mají o případné dotace zájem, mohou přečíst na webu MAS Česká Kanada. Obec za tuto
smlouvu zaplatí jednu korunu za jeden rok a jednoho obyvatele.
Zastupitelé
si
na
svém
posledním
zasedání
také
schválili výši odměn za výkon
funkcí v příštím roce. Odměny
si zastupitelé schválili nižší,
aby výplata mezd zatížila
rozpočet obce co nejméně.
Obec
Zahrádky
vlastnila
několik akcií České Spořitelny.
Valná hromada této banky ale
rozhodla o prodeji akcií a
obec tak díky tomu dostane
265 600 Kč. Tyto peníze budou
použity na běžné výdaje obce.
K datu 31. 12. 2018 proběhne
také inventarizace majetku
obce a finanční výbor provede kontrolu čerpání neinvestičních příspěvků Mateřské škole
Zahrádky. Obec také schválila příspěvek 1 500 Kč Středisku rané péče v Českých
Budějovicích. Tato organizace poskytuje pomoc rodinám dětí se zrakovým postižením.
Významný posun se také podařil v řešení problému s nedostatkem vody v obecních
studních. V těchto dnech provádí odborná firma měření na pozemcích „za bramborárnou“,
kde by podle nich měl být dostatečný zdroj podzemní vody. Pokud se vhodnost lokality
prokáže, bude zde proveden hlubinný vrt, který by měl sloužit k posílení dodávek vody
ze současných studní. Na akci bude možné žádat o dotaci až ve výši 80 procent. Pokud
všechno půjde podle plánu, mohl by tento vrt vyřešit problémy s vodou už v letní sezóně roku
2019. O dalším vývoji budeme informovat.
V neposlední řadě zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili střednědobý výhled
rozpočtu MŠ Zahrádky, návrh rozpočtu MŠ Zahrádky, střednědobý výhled rozpočtu obce a
návrh rozpočtu obce na rok 2019. Vše je podrobně rozepsané na následujících stranách.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 19.00 hodin v sále
obecního domu. Všechna zasedání jsou veřejná.
Eliška Čermáková
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZAHRÁDKY V ROCE 2019
 čtvrtek 3. ledna, 19 hod.
 čtvrtek 7. února, 19 hod.
 čtvrtek 7. března, 19 hod.
 čtvrtek 4. dubna, 19 hod.
 čtvrtek 2. května, 20 hod.
 čtvrtek 6. června, 20 hod.

 pondělí 4. července, 20 hod.
 čtvrtek 1. srpna, 20 hod.
 čtvrtek 5. září, 20 hod.
 čtvrtek 3. října, 19 hod.
 čtvrtek 7. listopadu, 19 hod.
 čtvrtek 5. prosince, 19 hod.
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ROZPOČET OBCE ZAHRÁDKY NA ROK 2019 v Kč
Rozpočet příjmů
Č. třídy
1.

Název třídy
Daňové příjmy
Daňové příjmy - daně
Daňové příjmy - poplatky
třída 1 - Daňové příjmy celkem
2.
Nedaňové příjmy
třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
3.
Kapitállové příjmy - prodej pozemků
třída 3 - Kapitálové příjmy celkem
4.
Přijaté transfery (dotace)
číslo a název položky
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR
třída 4 - Přijaté transfery (dotace) celkem
Příjmy celkem

Rozpočet výdajů
Č. třídy
5.

Název třídy
Běžné (provozní) výdaje

obecní úřad
z toho závazný ukazatel:
položka
5321
neinv. transf. obcím - Městská policie Strmilov
5331
neinv. přísp.na provoz PO Mateřská škola Zahrádky
5222
neinv. transf, spolkům - SDH
5222
neinv. transf. spolkům - Spolek žen
5222
neinv. transf. spolkům - STP
5179
členské příspěvky - SPOV, SMS ČR
5366
výdaje z fin. vypoř. min. let - dotace na volbu prezid.
5366
výdaje z fin. vypoř. min. let - dotace na volby do ZO
5901
účel. rezerva na krizové situace a odstraň. následků
třída 5 - Běžné výdaje celkem
Č. třídy
Název třídy
6.
Kapitálové výdaje
obecní úřad
třída 6 - Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Saldo Příjmy - Výdaje

Rozpočet
4 131 000
206 000
4 337 000
655 946
655 946
0
0

60 900
60 900
5 053 846

Rozpočet

z toho:

4 361 646
43 560
54 000
20 000
20 000
1 500
5 000
7 785
15 327
10 000
4 361 646
Rozpočet

z toho:

529 000
529 000
4 890 646
163 200

Rozpočet Financování
Č. třídy
8.

Název třídy
Financování - příjmy
položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků
třída 8 - Financování příjmy celkem
8.
Financování - výdaje
položka 8124 - splátka úvěru na kanalizaci - K. B.,a.s.
třída 8 - Financování výdaje celkem
třída 8 - Financování celkem (výdaje mínus příjmy)

Rozpočet
0
0
163 200
163 200
163 200

Rozpočet je přebytkový. Rozpočet 2018 včetně plnění je zveřejněn na www.monitor.statnipokladna.cz
Schválený rozpočet na rok 2018 a schválená rozpočtová opatření v roce 2018 jsou zveřejněny na internetových
stránkách obce www.zahradky.cz - Správa obce - Hospodaření obce. V listinné podobě jsou k nahlédnutí
na Obecním úřadu Zahrádky u účetní obce.
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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE ZAHRÁDKY na rok 2019 – 2021 (v Kč)
třída
1
1
2
3
4
třída
5
6
třída

2019
výhled
4 131 000
206 000
655 946
0
60 900
5 053 846
2019
výhled
4 361 646
529 000
4 890 646
2019
výhled

PŘÍJMY / rok
Daňové příjmy - daně
Daňové příjmy - poplatky
Nedaň. příjmy, z toho nájmy: 84 246 Kč
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (dotace) VSS
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje - r. 2018 HZ, vodovod, kuchyň
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

2020
výhled
4 200 000
210 000
650 000
0
60 900
5 120 900
2020
výhled
4 200 000
0
4 200 000
2020
výhled

2021
výhled
4 200 000
215 000
650 000
0
60 900
5 125 900
2021
výhled
4 200 000
0
4 200 000
2021
výhled

Splátky dlouhodobých úvěrů – K.B., a.s. – Kanalizace –
-163 200
-163 200
-147 181
poslední splátka 30. 11. 2021
8
Změna stavu krátk. prostředků na BÚ
0
-757 700
-778 719
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-163 200
-920 900
-925 900
Přebytek v roce 2019 bude použit na splátky úvěru. 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 Zahrádky u účetní obce.
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Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zahrádky (v Kč)
Rozpočet nákladů a výnosů
Výnosy celkem
z toho:

Náklady celkem
z toho:

rok 2019
3 220 400
2 000 000
164 400
400 000
656 000
3 220 400
2 000 000
400 000
820 400

státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
státní rozpočet
potraviny
ostatní

rok 2020
3 571 000
2 200 000
165 000
500 000
706 000
3 571 000
2 200 000
500 000
871 000

rok 2021
3 749 000
2 300 000
165 000
550 000
734 000
3 749 000
2 300 000
550 000
899 000

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 Mateřské škola Zahrádky
Rozpočet nákladů a výnosů
Výnosy celkem
z toho:
státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
Náklady celkem
z toho:
státní rozpočet
potraviny
ostatní
Hospodářský výsledek

rok 2019 (v Kč)
3 220 400
2 000 000
164 400
400 000
656 000
3 220 400
2 000 000
400 000
820 400
0

Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet Mateřské školy Zahrádky je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.zahradky.cz – Mateřská škola. V listinné podobě je k nahlédnutí u ředitelky Mateřské školy Zahrádky.
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Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 27. 12. 2018.

Obecní úřad a obecní knihovna budou od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019
uzavřeny.
Obec Zahrádky má svoji oficiální stránku na Facebooku.
Aktuální informace, fotky a pozvánky najdete na profilu „Zahrádky“.
Přidejte se!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra Punčochářová nebude ordinovat 22. 12. 2018
– 1. 1. 2019. 27. a 28. 12. 2018 ji zastoupí MUDr. Novák v ordinaci v Kunžaku.
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná ordinuje ve dnech 27. - 28. 12. 2018 pouze
v ordinaci na DS Kunžak od 9.00 do 12.00 hod.
31. 12. 2018 – 2. 1. 2019 lékařka neordinuje z důvodu dovolené.
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat ve dnech 22. 12. 2018
– 6. 1. 2019.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od září do prosince jsme s našimi dětmi a s dětmi z MŠ Strmilov a
MŠ Střížovice jezdili na kurz bruslení na zimní stadion do Telče. Děti
se naučily základům bruslení. Poslední bruslení bylo 4. 12. 2018
za účasti rodičů a starostů obcí. Na závěr dostaly naše děti diplom od starosty pana ing.
Miroslava Urbánka a od místostarosty pana Petra Bartáka. Všechny děti byly moc šikovné.

Jako každý rok, tak i letos ve středu 5. 12. 2018 k nám do školky zavítal svatý Mikuláš se svojí
družinou, s andělem a čertem. Děti přednesly básničku a zazpívaly písničky. Za to je svatý
Mikuláš obdaroval dobrotami.

5

V pondělí 17. 12. 2018 bude v MŠ
vánoční besídka od 15 hodin.
Srdečně všechny zveme.
V době vánočních prázdnin bude
MŠ uzavřena. A to od 27. 12. 2018
do 2. 1. 2019.
Zaměstnanci MŠ Zahrádky přejí
všem spoluobčanům hodně krásných
chvil prožitých v příjemné atmosféře
Vánoc. V novém roce hodně
radostných dnů, mnoho chuti
do práce a pevné zdraví.
za MŠ Zahrádky
Jana Harudová
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se konalo 8 kurzů.
S dětmi z místní mateřské školy jsme vyráběli svícínky zdobené
různými lesklými přízdobami, které byly i různých barev. Dětem se
tvoření moc líbilo.
Pro větší děti
se konaly tři
další kurzy, a
protože
byl
velký zájem
o tvoření, tak jsme museli dva z nich
otevřít dvakrát. Velký zájem byl o zdobení
skleněných kouliček, které nás přijela
naučit lektorka Eva Janů. Opravdu velmi
povedený kurz.
Tradičně je velký zájem o korálkové
hvězdičky, které vede lektorka Jana
Ditrichová. S paní lektorkou vytvářely
větší děti složitější hvězdičky a andílky.
Menší děti se mnou navlékaly korálky
na už vytvořené konstrukce, které se pak
jednoduše uzavřou, a je hotovo.
Posledním dětským kurzem byla výroba
přáníček a jmenovek. Papírové tvoření
k nám jezdí učit lektorka Hanka
Kulíková. I tentokrát přivezla spoustu
razítek, razidel a jiných krásných věcí,
které se hodí při vyrábění s papírem.
Pro dospělé proběhlo adventní aranžmá
s lektorkou
Kateřinou
Kuřinovou.
Pro některé z nás tím opravdu začíná
advent a ta správná nálada, která je
spojená s očekáváním Ježíška. Ve středu
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nás bylo opravdu moc a moc. A ve čtvrtek
jsme si aranžování náležitě užili.

Přeji vám klidný advent, krásné svátky vánoční a hodně chuti do tvoření v roce 2019.
Marcela Daňhělová
provozní VD


Spolek žen Zahrádky

V sobotu 1. 12. 2018 Spolek žen Zahrádky opět uspořádal Mikulášskou diskotéku pro naše
milované, ale někdy také zlobivé děti. Velkým překvapením byla velká účast dětí i dospělých,
přísálí praskalo ve švech. Některé děti se připravily a přišlo spoustu andílků a čertíků. To ještě
netušily, že k nám zavítal samotný Lucifer s čerty. To
teprve začalo to správné peklo a tam se dětem vůbec
nechtělo. Zato rodiče velmi rádi děti poslali pro zlatý
dukát k samotnému Luciferovi, ale také je i bránili. No a
kdo se z pekla vrátil, tak potom dostal od Mikuláše
s Andělem balíček za odměnu a za spoustu slibů
do dalšího roku.

Tímto děkuji všem sponzorům,
účinkujícím a těm, kteří se podíleli na
přípravě a následně na úklidu tohoto
pekelného odpoledne.
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění a šťastný nový rok přeje Spolek
žen Zahrádky.
Jana Bartáková
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 Lampionový průvod a uctění památky padlých v první světové válce
V neděli 11. listopadu, na Den
válečných veteránů, uspořádal místní
Sbor dobrovolných hasičů Zahrádky,
Spolek žen Zahrádky a Obec Zahrádky
lampionový průvod. Děti i dospělí se
před sedmnáctou hodinou sešli
před obecním úřadem. Starosta obce
všechny přivítal a v projevu připomněl,
proč slavíme Den válečných veteránů a
proč zrovna 11. listopadu a
zavzpomínal i na nedávné sté výročí
založení Československé republiky.

Potom se už všichni vydali na průvod. Ten tvořila téměř
stovka lidí a zejména děti dostály účelu průvodu a svítily
na cestu nejrůznějšími lampióny. Trasa průvodu končila
opět u obecního úřadu před pomníkem padlých v první
světové válce. Místní dobrovolní hasiči spolu se starostou
potom položili věnec k pomníku. Následně všichni uctili
památku padlých za doprovodu státní hymny. Pietní akt
ukončila paní Marta Jinochová, která ve svém projevu
vyzdvihla hlavně vlastenectví. Pomyslnou tečkou
za celým podvečerem
byl vydařený ohňostroj
nad rybníkem. Někteří potom pokračovali v sále
obecního domu, kde si ještě při čaji nebo grogu
popovídali.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci vzpomínkové
akce podíleli i těm, kteří se zúčastnili průvodu a svým
lampiónem přispěli k magické atmosféře.
Eliška Čermáková
 Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 2. prosince jsme již tradičně rozsvítili vánoční
strom na návsi. Druhým rokem už před začátkem
adventu strom nekácíme v lese, ale zdobíme krásný
velký smrk na návsi obce. Na akci, která rozsvícení
doprovázela, se podílel Spolek žen Zahrádky a Obec
Zahrádky a nemalou měrou také mateřská škola.
Po projevu starosty a přání krásného adventu a Vánoc
totiž dostaly slovo děti ze školky. Ty díky zpěvu koled
a recitování básniček vykouzlily vánoční atmosféru i
přesto, že počasí se rozhodně slavnostně netvářilo. Ani
mrznoucí déšť ale desítky přítomných neodradil a
poslechli si celé vystoupení, které s dětmi secvičily paní
učitelky z mateřské školy, za což jim patří velký dík.
Tečku za adventním podvečerem udělalo trio trubačů.
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O pohoštění se postaral Spolek žen Zahrádky a tak ani letos nechybělo něco pro zahřátí v dětské
i dospělácké verzi.
Za cukroví děkujeme pekařství pana
Kolmana. Zájemci se potom mohli
ještě podívat do sálu obecního domu,
kde je až do Tří králů vystaven
zahrádecký keramický betlém.
Eliška Čermáková

Vánoční otevírací doba Cukrářství pekařství Ivan Kolman
22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. - 26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. – 30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019

6.30 - 11.00 (bude se i péct)
6.30 – 11.00 (nepeče se, výdej cukroví)
zavřeno
6.30 – 13.00 a 15.00 – 17.00
6.30 – 13.00 a 13.30 – 17.00
zavřeno
6.30 – 11.00
zavřeno

Vánoční prodej kaprů
v Zahrádkách u Šteflů čp.1

23. prosince 2018, 15.00 – 17.00
kapr 65 Kč/kg

objednávky na tel. 723 480 644
Silvestrovský výstup
na Mackův kopec – 15. ročník

• se uskuteční 31. prosince 2018
• občerstvení – z vlastních zdrojů
• sraz účastníků ve 14.30 u vysílače
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ZAHRÁDKY – BUKOVICE

Vás srdečně zve na

6. OBNOVENÝ MYSLIVECKÝ PLES
který se koná 5. ledna 2019 od 20.00 v kulturním domě
v Zahrádkách

k poslechu a tanci hraje skupina Scarlet
bohatá tombola, myslivecká večeře
Předprodej vstupenek probíhá od 12. 12. 2018 u paní Daňhelové
(mob: 724 195 007) na Obecním úřadu Zahrádky
10

 Sdělení zastupitelstva obce příznivcům pyrotechniky
V souvislosti s nadcházejícími oslavami Silvestra a
Nového roku se zastupitelé na posledním letošním
zasedání zabývali podnětem obyvatel bydlících
v prostoru zahrádecké návsi, kteří vyjádřili obavy
ze vzniku možného požáru jejich stavení od zábavní
pyrotechniky. Neodborná manipulace a snadná
dostupnost pyrotechniky vyšších kategorií je jasnou
příčinou zbytečných požárů.
Proto zastupitelé apelují na příznivce této zábavy, 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.
Luboš Müller

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Adamec Vladislav, Zahrádky č. p. 73,
oslaví dne 17. prosince 71 let

Klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví,
pohody a úspěchů v osobním
i pracovním životě
Vám i Vašim blízkým
přejí zastupitelé a zaměstnanci
Obce Zahrádky.
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KALENDÁŘ OBCE OD 17. PROSINCE 2018 DO 13. LEDNA 2019

DATUM
pondělí 17. 12.
čtvrtek 20. 12.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

pondělí 24. 12.

3. 1.

pondělí

7. 1.

čtvrtek

10. 1.

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

obecní úřad
obecní knihovna

SVÁTEK

SVÁTEK

8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

čtvrtek 27. 12.
pondělí 31. 12.
čtvrtek

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec
popelnice

dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 1. 2019 – 17. 2. 2019 je v pondělí 7. ledna 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
STŘELEC 22. 11. – 21. 12. 

KOZOROH 22. 12. – 19. 1. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Mgr. Eliška Čermáková. Autor
záhlaví Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a
prodej zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč.
Redakční uzávěrka dne 10. 12. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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