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Hasiči oslavili 120 let svého působení.
13. června 2015 se v Bradlecké Lhotě konala slavnost u
příležitosti 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci. Od 10 hodin dopoledne probíhala v kulturním
domě slavnostní valná hromada, ke které přijalo pozvání asi
100 hostů nejen z domácích ale i ze sborů celého Lomnického
okrsku a další významní hosté. Ve 13 hodin před kulturním
domem probíhalo vysvěcení nového praporu, který bude od
letošního roku připomínat práci, zásluhy a ostatní činnost
sboru. Před zraky veřejnosti byl do žerdi praporu uložen
pergamen s odkazem pro příští generace. Poté následovalo
samotné vysvěcení, které provedl P. Mgr. Evermod Jan Sládek
z Lomnické farnosti. S novým praporem odjela delegace na
místní hřbitov, kde byly položeny květiny na hroby zakladatelů
sboru. Zakladatelům byl také symbolicky představen nový
ručně vyšívaný prapor z dílny paní Vítové z Hradce Králové.
Prapor byl pořízen za náklad 35 000,- Kč. Poděkování patří
občanům Bradlecké Lhoty, kteří ve vyhlášené veřejné sbírce
přispěli na prapor částkou 12 700,- Kč. Po návratu ze hřbitova
byla otevřena historická výstava v Kulturním domě, doplněná
projekcí z činnosti sboru za celých sto dvacet let. Před
Kulturním domem byl k vidění doprovodný program pro
veřejnost. SDH z Lomnice nad Popelkou předvedl vyproštění
osob z havarovaného vozidla. Soutěžní družstvo předvedlo
požární útok následovaný útokem staré gardy. Útok předvedly i
děti z Košova a Rváčova. Podél potoka byla výstava historické
i moderní hasičské techniky. Dobovou stříkačku předvedli
hasiči z Nové Vsi a Syřenova. Ukázku stabilních motorů
předvedl pan Jan Fišer. Byla připravena i opičí dráha pro
nejsilnějšího hasiče. Na hřišti byl pro nejmenší připraven
skákací hrad, svézt se mohli na Železnické Máně a zahrát si
další různé hry. Od 20 hodin se v sále KD konala zábava, na
které bylo asi 40 lidí.
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Obec
Bradlecká Lhota

Návrh rozpočtu na rok 2015
Finanční výbor předkládá návrh rozpočtu obce na rok 2015
Příjmy:
Hlavním zdrojem příjmů jsou daňové příjmy z Finančního úřadu.
Prozatím jediná přijatá dotace je na výkon státní správy.
Dalšími rozpočtovými příjmy jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, nájmu z bytů, odměna za třídění
odpadů a příjmy z úroků.
Rozpočtované příjmy : 2 329 900,- Kč
Výdaje:
Výše běžných výdajů je rozpočtována na základě skutečných výdajů loňského roku. Dalšími plánovanými
výdaji jsou: opravy komunikací 1 000 000,- Kč, nákup mechanizace v částce 120 000,- Kč, Mikroregion
35 000,- Kč, údržba koupaliště 60 000,- Kč.
Rozpočtované výdaje je nutno ještě navýšit o částku 16 000,- Kč na dokončení změny Územního plánu.
Jedná
se o položku, která nebyla zahrnuta ve vyvěšeném návrhu rozpočtu.
Rozpočtované výdaje : 3 092 156,- Kč
Financování:
Rozpočet je navržen jako schodkový, tj. Výdaje převažují nad příjmy a rozdíl na vyrovnání bude kryt ze
zůstatku na běžném účtě z loňského roku.
Financování: 762 256,- Kč
Závazným ukazatelem v příjmech jsou třídy, oddíly a paragrafy.
Závazným ukazatelem ve výdajích jsou oddíly a paragrafy.
Navrhovaný rozpočet výdajů činí: 3 092 156,- Kč
Navrhovaný rozpočet příjmů činí: 2 329 900,- Kč
Návrh financování: 762 256,- Kč

Za finanční výbor: Marcela Hamšíková

Zápis
ze 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota,
konaného dne 13.3.2015
Přítomno: 6 zastupitelů, 4 občané.
Omluven: J. Fišer
1.

Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

2.

Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Simona Tahalová, Luděk Morávek, ověřovatelé zápisu: Marcela
Hamšíková, Martin Eder. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Kontrola Usnesení z posledního zasedání (12.12.2014) – 2 úkoly, oba splněny:
- předložit podklady k sestavení rozpočtu na r. 2015 a návrhy akcí POV na další období,
- provést inventarizaci majetku.
3.

4.

Projednán návrh Rozpočtu na r. 2015 a Rozpočtový výhled na období 2016 - 2017 (viz příloha). Hlasování: pro 6,
proti 0, zdrželi se 0.

5.

Projednán prodej pozemku (viz předchozí souhlas s prodejem pozemku p. Lamkové, kde chyběl souhlas souseda p.
Kalabise) – nové info, proběhlo zaměření a rozměření pozemku, u jehož předání byl p. Kalabis přítomen a vyslovil
souhlas s navrženým geometrickým plánem. V souvislosti s tím byl schválen prodej 2 pozemků - p.č. 473/25 a 473/27.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

6.

Projednáno oznámení záměru odprodat 10m2 naproti domu čp. 51 (oprava tarasu v potoce) předem určenému zájemci
– státu, p.č. 647/4. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

7.

Dopravní obslužnost – návrh nové smlouvy na r. 2015, minimální navýšení ceny – výše 20 700,- Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

8.

Doplnění třetího člena do stavební komise – složení: M. Eder a členové: Tomáš Novák, Jiří Haratický.

9.

Různé:
- info, čp. 14 (Bažantovi) – zakoupil nový majitel (Zd.Hrubý), řeší likvidaci odpadních vod – požádal o uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu k pozemku provést na tomto pozemku stavbu. V
souhlasu s provedením stavby budou uvedeny další podmínky – přerušení provozu na cestě max. na 3 dny, do 3
měsíců uvést cestu v místě překopání do původního stavu a 4 roky toto místo udržovat. Hlasování: pro 6, proti 0,
zdrželi se 0.
- je třeba připravit novou vyhlášku „o Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Bradlecká Lhota“, vzhledem
k nutnosti ze zákona třídit biologicky rozložitelný odpad – připraví komise životního prostředí v termínu dle usnesení,
- informace o tom, jak probíhá projednání změny č.1 Územního plánu (p. Kanavalová) – společné jednání s dotčenými
orgány bez připomínek, Návrh změny č.1 vyvěšen ve vývěsce včetně Veřejné vyhlášky - Veřejné projednání změny č.
1 Územního plánu Bradlecká Lhota, termín konání 20.4.2015.
- proběhlo jednání s Lesy ČR ohledně úprav potoka v dalších 3 úsecích, od č.p 50 k č.p 68, u č.p. 7 a 76 a od čp. 54 k
čp. 69
- proběhlo jednání s projektantem o proveditelnosti chodníků podél silnice v obci, studie bude zadána,
- tlumočen dotaz p. Kořínkové ohledně prken vedle Obecního úřadu – vysvětleno, že nelze přesunout jinam, ale bude
srovnáno.

10. Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Zapsala:
Ověřovatelé zápisu:
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Zápis
ze 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota,
konaného dne 7. 5. 2015
Přítomno: 7 zastupitelů, 7 občané.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Simona Tahalová, Martin Eder, ověřovatelé zápisu:
Marcela Hamšíková, Luděk Morávek. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Kontrola Usnesení z posledního zasedání (13.3.2015) – 2 úkoly:
- vyhláška odpady – hotovo, viz další bod zápisu.
- zadání „studie na chodníky – není hotovo, viz další bod zápisu.
Projednána Změna č. 1 Územního plánu (p. Kanavalová) – ukončeny všechny zákonné procesní
body, vše bez připomínek, schváleno vydání změny č.1 ÚP Bradlecká Lhota opatřením obecné
povahy a stanovuje termíny pro shromažďování návrhů na změnu ÚP.
Byla projednána a schválena Vyhláška č. 1/2015 (o systému sběru a likvidace odpadů) – ruší
Vyhlášku č. 2/2008. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Byla navržena úprava časů ve Vyhlášce č. 1/2012 (o podmínkách spalování) – tato úprava nebyla
schválena. Hlasování: pro 2, proti 5, zdrželi se 0.
Různé:
- pozemek u čp. 51, vyhlášen záměr odprodeje, obdrželi jsme návrh Kupní smlouvy od Lesů ČR,
byl schválen odprodej cca 10 m2 za 350,- Kč. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
- žádost p. Brožíčkové ohledně oplocení pozemku u domu, zachová 1,5 m od cesty kvůli
vyhrnování sněhu, bude udělen souhlas obce jako vlastníka sousedního pozemku.
- předložen Závěrečný účet Mikroregionu Tábor za r. 2014 a Zpráva o přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Tábor taktéž za rok 2014– při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
- B. Tomeš podal informaci ohledně „studie na chodníky podél silnice v obci“ - byl osloven
projektant spolupracující s Krajskou správou silnic LK jako správcem většiny dotčených pozemků,
který zaslal 2 návrhy – základní studie v ceně 13 300,- Kč a podrobná studie včetně základních
projednání s dotčenými správci v ceně 42 000,-. Po projednání zastupitelé odsouhlasili zadání
podrobné studie, která bude pro obec vhodnější. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

8.

9.

I. Tomšová – dotaz na možnost zhotovení reklamní tabule ve výši rozpočtované položky schválené
na běžecký závod 2hrady 2015. Připravíme předběžný návrh, který by prezentoval jak Bradleckou
Lhotu, tak závod ke schválení zastupitelstvu.
Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Zapsala:
Bradlecký list
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Bradlecká Lhota
Zastupitelstvo obce Bradlecká Lhota se na svém zasedání dne 7. 5. 2015 usnesením č. 2 usneslo vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bradlecká Lhota.
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky:
papír,

nápojové kartony,

sklo,

biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,

plasty, které se třídí na:

nebezpečný odpad,

PET lahve,

objemný odpad(např. koberce, matrace, nábytek),

směsné plasty,

směsný odpad.

kovy,
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob,
velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu,
pro který jsou určeny.
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu
Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery)
jsou určené k odkládání:
a. papíru - barva modrá,
b. skla – barva zelená,
c. PET lahví – barva žlutá.

u budovy kulturního domu,
u budovy kulturního domu,
u budovy kulturního domu,
u budovy obecního úřadu,
u splavů.
Pytle označené logem a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
a. směsných plastů - barva žlutá,
b. nápojových kartonů - barva oranžová,
c. kovů – barva šedá.
Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě a naplněné odkládat tamtéž.
Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno od 1. dubna
do 31. října na adrese Kampelíkova ulice, Lomnice nad Popelkou, a to přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto sběru určených.
Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem.
Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno minimálně jedenkrát ročně mobilním svozem a to
přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému.
Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na
výlepových plochách, v místním tisku, na webových stránkách obce a v místním rozhlase.
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bradlecká Lhota, ze dne 10. prosince 2008.
Plné znění vyhlášky je zveřejněno na www.bradleckalhota.cz a k nahlédnutí na Obecním úřadě.
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Dědek Lumír
Leskovský Ján
Fišerová Květoslava
Chaloupská Květoslava
Plecháč Jaroslav Ing.
Koudelka Vlastislav
Preislerová Zdeňka
Morávková Milada
Vejvarová Bohuslava
Tomeš Bohuslav

88
85
83
83
82
82
82
81
75
75

Jubilea našich občanů (starších 70 let) v lednu až v červnu
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V tomto roce přivítala Bradlecká Lhota už 4 nové občánky. V sobotu 21. 2.2015 byli
v Lomnici nad Popelkou přivítáni Viktorka Faitová a Filip Erlebach, a v sobotu 30. 5. 2015
Natálka Jínová a Michal Výmola. Přejeme rodičům i dětem do života jen to nejlepší, hodně
zdraví, radosti a řadu krásných společných chvil.

DĚTSKÝ DEN
Na neděli 28.6.2015 připravuje TJ Sokol „Dětský den“. Těšit se můžete na soutěže, hry,
kolotoč štěstí, nebude chybět menší občerstvení (nealko, pivo, káva, čaj, párek v rohlíku…).
Začátek od 14.00, v případě příznivého počasí konání akce na hřišti, při nepříznivém počasí
v kulturním domě. Přijďte se s dětmi pobavit, budeme se těšit!
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
TJ Sokol, oddíl stolního tenisu, uspořádá v sobotu 18.7.2015 na hřišti u kulturního domu
nohejbalový turnaj. Začátek prezentace družstev od 8.30, začátek turnaje od 9.00. Startovné
100 Kč za družstvo. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na všechny příznivce tohoto sportu!
VYHLÁŠKA O PÁLENÍ
Vyhláška č.1/2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů na území obce BL, zůstává nadále v platnosti v původním znění, tzn, že dny pro
pálení jsou středa a sobota, od 8 – 17hodin, pokud není bezvětří nebo teplotní inverze a
současně tak, aby nebyli ostatní občané obtěžování kouřem. Upozorňujeme na dodržování
těchto podmínek!

KNIHOVNA
Knihovna je během června
otevřena každý čtvrtek od 18 –
19. hodin, během prázdnin
bude otevřeno jednou za 14
dní, tedy - 2. 7., 16. 7., 30. 7.,
13. 8. a 27. 8. Vždy od 17 19 hodin.
V knihovně máme nový
soubor knih ze Semil, ve
kterém
nechybí
řada
zajímavých knih pro dospělé i
pro děti a mládež. Výběr
některých titulů pro dospělé –
Anna Březinová: Poslední
láska Petra Voka; Peter
Cheney: 2xdetektivní román;
E.S.Gardner: Případ jednooké
svědkyně;
Ed
Mcbain:
Profesionál; Lenka Vrbová:
Kruh života. Mládež zde najde
detektivní příběhy a příběhy
pro náctileté, děti si zase
vyberou
z řady
krásných
pohádkových knih.
Velké poděkování patří panu
Z. Blažkovi, který do knihovny
daroval velký soubor knih
z řady Nejlepší světové čtení
od
vydavatelství
Readers´Digest. Tyto knihy
obsahují vždy 4 kratší příběhy
od různých autorů (detektivky,
romantické příběhy, …). Další
knihy věnovala i paní J.
Hercíková nebo L. Blažková.
Všem moc děkujeme. Pokud
máte doma knihy, které
nevyužijete, rádi je přijmeme
do naší knihovny.
Přeji všem krásné léto a
příjemnou dovolenou.
Simona Tahalová

Bradlecký list – čtvrtletní zpravodaj Bradlecké Lhoty (http://bradleckalhota.cz) vydává vedení obce - připomínky a náměty v pracovní době na obecním úřadě,
nebo na e-mailu: obec@bradleckalhota.cz, nepodepsané články zpracovali členové OZ, náklad 105 výtisků, zdarma pro občany Bradlecké Lhoty a pro ostatní
zájemce, neprodejné.

