
Zápis 
ze 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 19. června 2007 
 

Přítomno 7 zastupitelů, 6 občané. 
 

1. Schválen program dle pozvánky. Návrhová komise: B.Tomeš, B.Kořínková. 
 Ověřovatelé zápisu: R.Erlebachová, S. Tahalová. Zapisovatelka: I.Tomšová. 
 
2. Kontrola usnesení: Uložený úkol – zpracování návrhu smlouvy na pronájem 

služebního bytu v KD Martinu Ederovi byl zpracován. Cena 25,- Kč/m2. Smlouva 
bude uzavřena na 1 rok. Návrh smlouvy byl schválen a bude připraven a po dokončení 
úprav (vana…) bude smlouvy podepsána.    (B.Tomeš ) 

 
3. Byla projednána zpráva o kontrole hospodaření za rok 2006 a závěrečný účet. Obecní 

zastupitelstvo tuto zprávu schvaluje a vyjadřuje souhlas s výhradami. Chyby z této 
zprávy již byly napraveny:  

- nevyplacená odměna odstupujícímu neuvolněnému starostovi (5 + 1 
měs.plat), schváleno vyplacení ve 2 splátkách (6/2007 a 9/2007),  

- biankosměnka není evidována v podrozvahové evidenci (opraveno), 
- neprovedený převod prostředků na účet 021 – po ukončení akce 

rekonstrukce KD (opraveno), 
- opakované nesprávné schválení závěrečného účtu, 
- opožděné schválení závěrečného účtu.  (D.Hercíková) 

 
4. Schváleny rozpočtové změny k 1.5.2007 – Rozpočtové opatření č. 1.  (B.Kořínková) 
 
5. Informace o provedené inventarizaci majetku obce – v pořádku. (B.Tomeš) 

 
6. Byl schválen návrh na likvidaci ocelového lana – odvozem do sběru (hotovost – 

příjem do pokladny).       (D.Hercíková) 
 
7. Informace o kontrole FÚ Semily (dotace na byty v bývalé škole). Závěr: Nebylo 

zjištěno porušení zákona a rozpočtové kázně.   (D.Hercíková) 
 
8. Byla dokončena dokumentace na opravu mostu u aut.zastávky. Úkol pro starostu a 

místostarostu: vyhlásit VŘ na firmu, která provede opravu. Informace – obecní 
vývěska, internet.       (B.Tomeš) 

 
9. Oprava šaten na koupališti – 2 problémy:     

a) pozemek není zapsán v zastavěném území 
b) částečně na pozemku paní Tvrzové 

Úkol pro starostu a místostarostu: podat žádost o rozšíření zastavěného území. Zjistit 
možnost nákupu chemického WC (ušetření financí, možnost jejich využití jinde).  
          (D.Hercíková) 
 
10. Žádost L. Haratického o odkoupení pozemku – bývalá zahrada u školy. Schváleno.  
          (D. Hercíková) 
 
11. Dřevo z obecních lesů: Schválen prodej nadbytečných prken – cena 3 900,-Kč /m3, 

odpad – cena 450,- Kč/balík. Informace bude uvedena na obecní vývěsce.  
         (D.Hercíková) 

 



12. Informace z jednání Mikroregionu Tábor 19.6.2007. Připravit požadavky na investice 
na příští rok. Zvážit možnost vybudování cyklostezky Bradlecká Lhota – Železnice ve 
spolupráci se Železnicí, veřejné osvětlení, hřiště…   (D.Hercíková) 

 
13. Pamětní deska J.J. Fučíka zpět z Muzea Turnov. Úkol pro stavební komisi a B.Tomše: 

Zajistit opětovné připevnění na bývalou školu.   (D.Hercíková) 
 
14. Informace o možnosti dalšího třídění odpadu – krabice od mléka, džusů. Zatím je 

možnost pouze do pytlů.      (D.Hercíková) 
 
15. Zařízeno zákonné pojištění káry za traktor ( i bez čísla a TK lze pojistit). 

 Úkol pro finanční výbor: úprava pojistky na budovu bývalé školy – nové bytové 
 jednotky.                (D.Hercíková) 
 

 
 
 
 
Zapsala:     Ověřovatelé zápisu: 


