
Zápis 
z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 10. července  2008 
 

Přítomno: 6 zastupitelů, omluvena - I. Tomšová, 3 občanky. 
 

1.Program jednání byl doplněn o výsledky ankety „Vybudování obecního vodovodu“ a 
schválen. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 
2.Zapisovatelka: R. Erlebachová, návrhová komise: Bronislav Tomeš, Bohuslava 

Kořínková, ověřovatelé zápisu: Luděk Morávek, Simona Tahalová. Hlasování: pro 6, 
proti 0, zdrželi se 0. 

 
3.Usnesení z posledního zasedání – kontrola úkolů : 

 
- zorganizovat brigádu na úpravu obce – Brigáda se uskutečnila dne 24.5.2008 a 
uklízelo se okolí koupaliště, likvidovaly se základy po demolici starých šaten, 
zúčastnilo se jí 12 dobrovolníků. Jelikož byly úpravy terénu a úklid náročné, musela 
se brigáda několikrát opakovat, ale to za účasti zástupců hasičů a TJ Sokol. Nakonec 
je vše uklizeno, na koupališti tak vzniklo nádherné zázemí a sezóna mohla začít.  
- zjistit podrobné podmínky sběru separovaného odpadu do Nové Paky – Po 
projednání bylo zjištěno, že nápojové kartony a plasty se vozí do Proseče, což se 
značně prodraží a tudíž to není reálné. Přes prázdniny se navýšil vývoz plastů o dva 
vývozy navíc. 
- dopracovat Požární řád obce – úkol splněn. 

 
4.Bylo projednáno a schváleno uzavření smluv na rekonstrukci hřiště u Kulturního domu 

(obnova antukového hřiště,dodávka a montáž herních prvků  - Tomovy parky). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 
5.Projednáno zahájení přípravy rekonstrukce komunikací přes Mikroregion. Jedná se o 

využití dotací z evropských fondů pro obce do 300 obyvatel. Podmínkou při získání 
dotace je zafinancování celé částky projektu, což znamená vzít si úvěr, za který ručí 
obec. Bylo schváleno zadání zpracování projektu z důvodu stanovení ceny. Na základě 
výše nákladů bude rozhodnuto a event. podána žádost o dotaci. Hlasování: pro 6, proti 
0, zdrželi se 0. 
 

6.Projednány výsledky ankety na vybudování obecního vodovodu – závěr : pro malý 
zájem o připojení – nebude zatím realizováno. 
 

7.Projednáno a schváleno Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2008. Týká se dotace Úřadu 
práce ve výši 34 000,- Kč. Stejná částka je použita ve výdajích na platy zaměstnanců. 
Plánované finanční prostředky na výstavbu technického zázemí u požární nádrže 
(koupaliště) ve výši 100 000,- Kč se převádí na Mikroregion Tábor. Hlasování: pro 6, 
proti 0, zdrželi se 0. 
 

8.Projednán a schválen pronájem KD za účelem pořádání diskoték Patriku Buňkovi na 1 
měsíc za cenu 3 000,- Kč + 10 % ze vstupného v termínu od 30.8.2008 do 27.9.2008. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 
 

9.Projednáno a schváleno vyměření pozemků na p.č. 37/3 a 40 v k.ú. Bradlecká Lhota z 
důvodu zjištění majitele vzrostlých smrků, ohrožujících okolní domy. Hlasování: pro 
6, proti 0, zdrželi se 0. 



 
10.Schválen prodej pozemků p.p.č. 14/1 o výměře 14 m2, p.p.č. 15/1 o výměře 38 m2 

manželům Markovým, bytem Bradlecká Lhota čp. 9. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi 
se 0. 

11.Schválen nákup úzké radlice na zimní údržbu komunikací. Hlasování: pro 6, proti 0, 
zdrželi se 0. 
 

12.Úkoly z veřejného zasedání: 
- předsedovi stavební komise připravit tech. řešení stříšky nad zadním vchodem domu 
čp. 86.      
- starostce a místostarostovi zřídit věcné břemeno přístupu ke studni na pozemku p.č. 
55/1. 
- starostce a místostarostovi zajistit odkup pozemků pod aut. čekárnou a KD od 
soukromých vlastníků. 
 

13.Schváleno usnesení dle přílohy. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 
 
 
 
Zapsala :     Ověřovatelé zápisu: 

 


