
Zápis 

z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 14. 12. 2022 

 

 

Přítomno: 5 zastupitelů, 7 občanů. 

Omluven: P. Blažek, P. Novák. 

 

1. Zahájení 

 

2. Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: H. Lingrová, ověřovatelé zápisu: V. 

Crhová, M. Eder,. Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

3. Projednána a schválena změna programu veřejného zasedání: 

- Doplnění o bod:  

• Uzavření dohod o provedení práce s některými zastupiteli 

- Nebude projednáván bod:  

• Stanovení nájmů v obecních bytech  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

4. Kontrola úkolů z posledního zasedání – svolat zasedání do 14.12. splněno; připravit 

návrh členů výborů – bude navrženo v jednom z dalších bodů zasedání. 

 

5. Projednána Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství – stanovena dle nového zákona o odpadech, zrušuje obecně 

závaznou vyhlášku č.1/2015, text schválen odborem veřejné správy, dozoru a kontroly 

v Liberci.  Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

6. Místní poplatek za komunální odpad – cena zůstává stejná jako v předchozím roce, tj. 

540,- Kč/osobu/rekreační objekt. Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

7. Doplnění členů výboru: Finanční výbor - členové: V. Crhová, J. Čermáková 

Novosádová. Členy kontrolního a revizního výboru doplnit do 31. 1. 2023, zadáno 

jako úkol. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. 

 

8. Byly projednány a schváleny odměny zastupitelům, kteří nejsou předsedy výborů 

a tudíž neměli odsouhlasenou odměnu za práci v zastupitelstvu. Podle tabulek a dle 

odhlasované 80% výše byla schválena odměna pro V. Crhovou (členka Finančního 

výboru) ve výši 1718,- Kč a pro M. Edera a P. Nováka (zastupitelé) ve výši 1031,- Kč.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

9. Projednáno a schváleno Rozpočtové provizorium dle přílohy do doby, než bude 

schválen rozpočet na rok 2023. Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

10. Byl projednán a schválen Příkaz k inventarizaci majetku. Inventarizace bude 

provedena 6. 1.2023 ve složení: H. Lingrová, V. Crhová, M. Eder, L. Morávek, I. 

Tomšová. Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

11. Odsouhlaseno uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli: S. Tahalová 

(knihovna), P. Blažek (údržba obecního majetku – zeleň, zimní údržba atd.) a M. Eder 

(práce v KD, vyhrnování sněhu). Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

12. Projednán návrh finančního výboru, jak naložit s nevyužitými finančními prostředky 

obce za účelem jejich zhodnocení. Schválen přesun finančních prostředků ve výši 12 

mil. Kč na spořicí účet (termínovaný vklad) dle nabídek bank. Kritériem hodnocení 



pro výběr produktu bude výše úroků po odečtení případných nákladů. Provedením 

pověřen starosta P. Blažek. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. 

 

13. Schváleno uzavření Smlouvy o poskytování finančního příspěvku na pečovatelské 

služby pro naše občany od 1. 12. 2022 s Pečovatelskou službou Lomnice nad 

Popelkou. V případě potřeby se občané mohou obrátit na OÚ. Hlasování: pro 5, proti 

0, zdrželi se 0. 

 

14. Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly Mikroregionu Tábor 

(žádné nedostatky). 

 

15. Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 6, dotace na volby ve výši 9 400,- Kč. 

 

16. Různé: 

- Požadavek na doplnění světel na horním konci (u koupaliště), problém s cestou na 

Matlov, špatně funkční odtokový kanál, v zimním období se na komunikaci tvoří 

námraza a ledovatka z vytékající vody (p. Vaníčková) 

- Podnět, zda by nebyl v obci zájem o zřízení Z-boxu (zásilkovna) - k zamyšlení, 

výdejen Zásilkovny je v okolí dostatek 

- Dotaz na úpravu dětského hřiště v příštím roce (p. Němec) – je v řešení a bude 

zapracováno do rozpočtu na rok 2023 

- Dotaz na cyklostezku mezi Bradleckou Lhotou a Železnicí – připravuje se jednání 

o spolupráci se starostkou D. Kracíkovou. 

 

- Úkoly do příštího zasedání: 

- doplnit členy do kontrolního a revizního výboru do 31. 1. 2023 

- zaslat požadavky do rozpočtu pro rok 2023 do 31. 1. 2023 

- provést inventuru majetku do 10. 1. 2023 

 

17. Bylo schváleno Usnesení z dnešního zasedání Obecního zastupitelstva.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. 

 

 

 

 

Zapsala:     Ověřovatelé zápisu:  


