
Zápis 
ze 14. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 10.prosince 2008 
 

Přítomno: 7 zastupitelů, 4 občané. 
 

1. Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

2. Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Bronislav Tomeš, Bohuslava Kořínková, 
Luděk Morávek, ověřovatelé zápisu: Simona Tahalová, Luděk Morávek. Hlasování: pro 
7, proti 0, zdrželi se 0. 

 
3. Kontrola Usnesení z 24.9.2008 – první dva úkoly mají t: 31.12.2008, jsou rozpracovány, 

úkol č. 3 byl splněn.   
 

4. Byly projednány návrhy 2 veřejnoprávních smluv:    (D.Hercíková) 
- o výkonu přenesené působnosti v agendě přestupků 
- o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o změně místa trvalého pobytu 

5. Uzavření smluv bylo schváleno. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.    
 

6. Projednány a schváleny rozpočtové změny – 2. a 3. rozpočtové opatření a návrh na 
vytvoření 4. rozpočtového opatření v závěru roku - a zároveň bylo schváleno rozpočtové 
provizorium do schválení rozpočtu na rok 2009.           (B.Kořínková)  

 
7. Projednány návrhy vyhlášek:      (B.Tomeš) 

- Vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku včetně dodatku (navýšení částky na 300,-Kč za 
poplatníka, úleva pro občany, třídící ostatní plasty) 
- Vyhláška č. 2/2008 (nahrazuje č. 2/2006, změny – popis nádob na tříděný odpad) 
Vydání vyhlášek bylo schváleno. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.    
 

8. Bylo projednáno zřízení Jednotky SDH obce – povinnost ze zákona, 9 členů, 2 družstva, 
povinnost obce je vybavit jednotku a financovat provoz. Velitel David Šolc, strojník – 
B.Tomeš, J.Fišera, velitelé družstev – L.Morávek, L.Voháňko. Účinnost pouze na území 
obce Bradlecké Lhota. Zřízení jednotky bylo schváleno. Hlasování: pro 7, proti 0, 
zdrželi se 0.           (B.Tomeš) 

 
9. Projednán a schválen podpis darovací smlouvy na kabiny na koupališti – převod 

z Mikroregionu Tábor na obec Bradlecké Lhota, hodnota kabin je cca 165 000 Kč. 
         (D.Hercíková) 

 
10. Projednáno a schváleno vydání Příkazu k provedení inventarizace. Inventura začne 

11.12.2008 a skončí 31.12.2008. Ústřední invent.komise – D.Hercíková, M.Haratická, 
Dílčí invent.komise – B. Tomeš. B.Kořínková, I.Tomšová, L. Morávek. 

 (D.Hercíková) 
  

11. Schváleno prodloužení provozu diskoték p. Buňkovi v KD na leden, únor 2009, vzhledem 
k bezproblémovému chodu, za stávajících podmínek.  (D.Hercíková) 

 



12. Informace – stromy na kraji „zástružku“ za Havlíkovými jsou pokácené, paní Bucharová 
podá žádost o odkoupení části pozemku u domu čp 16.  Vzhledem ke zjištění, že studna u 
domu je na pozemku obce, požádala o vyjádření k vlastnictví studny OÚ. Projednáno a 
schváleno, že vlastníkem studny je majitel domu čp16 – tedy p. Bucharová.  
         (D.Hercíková) 

 
13. Proběhla záruční kontrola dětského hřiště u KD z firmy Tomovy parky, p.Eder byl 

jmenován správcem hřiště a proškolen. Odsouhlaseno.     
         (D.Hercíková) 

 
14. Cesta mezi Egrtovými a Šolcovými – není vedena jako komunikace, bylo projednáno a 

schváleno podat žádost o vynětí ze zem. půdy a potom dát zapsat do KN jako ostatní 
komunikace.        (D.Hercíková) 

 
15. Proběhla kontrola studny u bytů v budově bývalé školy, byly zjištěny bakterie, voda se 
čistí a bude znovu kontrolována.     (D.Hercíková) 

 
16. Byly podány projednané žádosti na úpravy komunikací, osvětlení a zábradlí přes 

Mikroregionu Tábor z programu rozvoje venkova v celkové hodnotě cca 1 730 000 Kč. 
V současné době čekáme na vyjádření, zda je žádost v pořádku, popř. zda je třeba ji 
doplnit.         (D.Hercíková) 

 
17. Vzhledem k možnosti dalších grantů v rámci POV (Programu obnovy vesnice) buď z 

MMR nebo Libereckého kraje, budou zváženy další žádosti dle fin. možností: např. 
oplocení hřiště, oprava kapličky, márnice, nátěr střechy KD, stání aut za hřbitovem…atd.
         (D.Hercíková) 

 
18. Bylo projednán a schválen nákup staršího PC v hodnotě cca 8 000 Kč místo stávajícího – 

rozbitého na Obecním úřadě, nutnost zajistit chod OÚ.  
(D.Hercíková) 

 
19. Různé: 

- OÚ již disponuje malou radlicí na vyhrnování sněhu na užších komunikacích 
- v příštím roce 150. výročí narození J.J.Fučíka – návrhy na oslavu 
- již 34 domácnosti třídí ostatní plasty do žlutých pytlů, do nich je možné dávat i 
polystyren, ale pouze do zvláštního pytle ! 
- připomínka p. Marka na opravu tarasu u silnice – havarijní stav, bude znovu napsána 
žádost na Silnice  a v kopii bude zasláno i na Krajský úřad. 
- připomínka p. Tomše – doplnit fin.částku na zřízení Jednotky SDH do rozpočtu 

 
 

 
Zapsala :     Ověřovatelé zápisu: 

 


