
Zápis 
u ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě 

konaného dne 3. 11. 2006 
 
Přítomni: Drahuše Hercíková, Renata Erlebachová, Simona Tahalová, 
               Bronislav Tomeš, Luděk Morávek, Bohuslava Kořínková, Iveta Tomšová,    
               Zdeněk Blažek, Miloslava Haratická 
               6 občanů 
 
Drahuše Hercíková, jako nejstarší zvolený člen obecního zastupitelstva, zahájila zasedání. Předložila 
návrh na ustavení komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisů. 
Zapisovatelka dnešního jednání: Miloslava Haratická 
Ověřovatelé zápisu: Renata Erlebachová, Iveta Tomšová 
Komise mandátová: Zdeněk Blažek, Simona Tahalová, Iveta Tomšová 
Komise volební: Luděk Morávek, Bohuslava Kořínková, Simona Tahalová 
Komise návrhová: Bronislav Tomeš, Bohuslava Kořínková 
Odsouhlaseno 7 hlasy. 
 
Předseda mandátové komise, Zdeněk Blažek, předložil výsledky voleb do obecního zastupitelstva 
obce. 
Ve volbách do obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota konaných ve dnech 20.10 2006 – 
21.10.2006 byli zvoleni: 
Simona Voháňková (94 hlasů), Renata Erlebachová (90 hlasů), Drahuše Hercíková (85 hlasů), 
Bronislav Tomeš(82 hlasy), Luděk Morávek (89 hlasů), Bohuslava Kořínková (80 hlasů) a Iveta 
Tomšová (89 hlasů). 
 
Přítomní členové obecního zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a ujali se svého mandátu. 
 
Předseda volební komise, Luděk Morávek, předložil návrh na volbu starosty a místostarosty obce. 
Na starostku obce byla navržena Drahuše Hercíková – 7 hlasů pro 
Na místostarostu obce navržen Bronislav Tomeš – 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování 
 
 
Výsledek volby: starostkou obce byla zvolena Drahuš e Hercíková, nar. 11.9.1947, bytem 
Bradlecká Lhota 21, místostarostou obce byl  zvolen  Bronislav Tomeš, nar. 8.4.1966, bytem 
Bradlecká Lhota 12  
 
 
Starostka obce předložila obecnímu zastupitelstvu návrh na předsedy finančního a revizního výboru: 
Bohuslava Kořínková – finanční výbor 
Iveta Tomšová – kontrolní a revizní výbor 
Návrh schválen 7 hlasy. 
 
Dále předložila návrh na komise a jejich předsedy: 
Kulturní a sociální – Luděk Morávek 
Stavební – Renata Erlebachová 
Životní prostředí – Simona Tahalová 
Návrh schválen 7 hlasy. 
 
Předsedové výborů a komisí byli vyzváni, aby si do příštího zasedání připravili návrhy na členy výborů 
a komisí. 
 
Starostka obce předložila návrh na výši odměn zastupitelstva: 
Odměny dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22. února 2006 ve výši 80 % ze stanovených částek 
s účinností od 6.11. 2006. 
Návrh schválen 7 hlasy. 
 
Novému zastupitelstvu popřáli za Hasiče Bohuslav Tomeš a za TJ Sokol Jana Hercíková 



 
 
Diskuse: 
- cedule, které označují začátek a konec obce byly přemístěny blíže k obci, byl vznesen dotaz, zda by 
nemohly být alespoň na úrovni hřbitova 
 
Jejich umístění bude konzultováno s příslušným úřadem, pod který toto značení spadá. 
 
- přistavený kontejner na objemný odpad byl velice rychle plný a je menší, než obvykle 
 
Tento kontejner je zapůjčen od Obecního úřadu v Železnici, s tím, že bychom ušetřili poplatky za jeho 
pronájem, teprve po přistavení bylo zjištěno, že je kapacitně menší. Pro příště bude zřejmě použit 
kontejner od Technických služeb.  
 
 
Zapsala: Miloslava Haratická 
 
 
 
 
                                                   Ověřovatelé zápisu: Renata Erlebachová 
  
                                                                                    Iveta Tomšová 


