
Zápis 
z 9. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 13. prosince 2007 
 

Přítomno: 7 zastupitelů, 2 občané. 
 

1. Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Simona Tahalová, Luděk Morávek, 
Bronislav Tomeš, ověřovatelé zápisu: Bohuslava Kořínková, Renata Erlebachová. 

 
2. Byla provedena kontrola Usnesení z posledního zasedání. Oba úkoly byly splněny. 

 
3. Byl projednán dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 2/2007 o platbě za svoz a 

likvidaci komunálního odpadu. V obci je 310 poplatníků. Finanční komise předložila 
návrh na zvýšení poplatků o 20,- Kč, tj. na částku 270,- Kč/osobu. Tento návrh byl 
přijat a dodatek k vyhlášce bude vydán.    (B. Kořínková) 

 
4. 3. Rozpočtové opatření v r. 2007 

Navýšení příjmů: dotace z Úřadu práce    70 000,- 
       dotace na rekonstrukci mostku            202 500,- 
       zařazení tržeb z prodeje pozemků   23 000,- 
Protože nebudou vyčerpány rozpočt.výdaje v oddíle a paragrafu 3113, 3392, 3429 je 
jejich rozpočet snížen a rozdíl je navýšen u oddílů a paragrafů, kde dochází k navýšení 
plán.výdajů – 3399, 3612, 3639, 3722, 6112. Příjmy a výdaje se navyšují o částku 
295 500,- Kč. Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium. Omezení se týká období 
do schválení rozpočtu na r. 2008.     (B. Kořínková) 
 

5. Z krajského úřadu přišel návrh smlouvy o dopravní obslužnosti na částku 19 080,- Kč, 
tj. 90,- Kč/obyvatele. Stejně jako v loňském roce. Návrh byl schválena a smlouva bude 
podepsána.        (D. Hercíková) 

 
6. Od firmy Marius Pederson přišel dodatek č. 4 ke Smlouvě o odstraňování odpadků. 

Poplatek na rok 2008 se navyšuje na 641,70 Kč/tunu odpadu (v letošním roce to bylo 
617,- Kč/tunu).       (D. Hercíková) 

 
7. Byla projednána Zpráva o finančním hospodaření Mikroregionu Tábor. 

(D. Hercíková) 
8. Byla navržena a schválena inventarizační komise ve složení: 

předseda : Bronislav Tomeš 
členové : Bohuslava Kořínková, Luděk Morávek, Iveta Tomšová 
 

9. Různé: 
- byl projednán dopis manželů Pražákových a jejich dcery Lucie ze 14.11.2007 ohledně 

odklízení sněhu, na dopis bude odpovězeno písemně OÚ ve smyslu, že obec bude dále 
upravovat cestu dle svých možností. 

- dále byla projednána stížnost, kterou podal p. Kysela ohledně opravy cesty od 
koupaliště na Matlov, byly vysvětleny důvody, proč nebyla cesta opravena do zimních 
měsíců, OÚ odpoví – úprava cesty bude provedena na jaře dle finančních možností 
obce. 

 
10. Obecní úřad požádá o dotaci na povrch mostku po rekonstrukci, v příštím roce lze 

získat výhodnou dotaci (80 % dotace, 20% náklady obce). Ušetřené finance budou 
použity na úpravu veřejného osvětlení v obci    (D. Hercíková) 

 
11. Informace o možné dotaci na dovybavení knihovny z programu VISK. Požádáme o 

dotaci na novou tiskárnu pro knihovnu.    (I.Tomšová) 
 
 
Zapsala :     Ověřovatelé zápisu: 


