
Zápis 
z 11. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 22. dubna 2008 
 

Přítomno: 6 zastupitelů, 6 občanů. 
Omluvena: R. Erlebachová 
 

1.Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 
 
2.Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Bronislav Tomeš, Luděk Morávek, Simona 

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

 
3.Kontrola Usnesení z posledního zasedání :    (I.Tomšová) 

Úkol č. 1 – plány práce komisí byly předloženy, pouze komise životního prostředí plán 
dodá. 
Úkol č. 4 – zorganizovat jarní brigádu na úklid obce – úkol byl zadán znovu s termínem 
do 31.5.2008. 
 

4.Zpráva o hospodaření a závěrečném účtu za rok 2007.  (B.Kořínková) 
Zůstatky na účtech:  KB k 31.12.2007   960 605,49 Kč 
   Čs.Spořitelna k 31.12.2007    11 478,24 Kč 
   Nesplacený úvěr u ČS  186 020,-    Kč 
Dotace – veškeré rozpočtované částky byly vyčerpány, pouze z částky 202 500,- Kč na 
rekonstrukci mostku přes Ploužnický potok nebylo zatím čerpáno 150 000,- Kč. 
K 31.12.2007 byla provedena inventarizace majetku, nebyly shledány žádné nedostatky. 
Zpráva o přezkoumání hospodaření  - byly zjištěny pouze méně závažné chyby a 
nedostatky. Závěrečný účet byl schválen a Obecní zastupitelstvo vyslovilo souhlas 
s výhradami. Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 
 

5.Upřesnění rozpočtových prostředků na rok 2008:   (B.Kořínková) 
Výdaje   2 209 580,- Kč 
Příjmy    1 967 500,- Kč 
Financování        242 080,- Kč 
Rozpočtový výhled na období 2009 – 2010. Tyto rozpočtové roky by měly být 
přebytkové. V roce 2009 by měl být splacen úvěr u ČS.  

 
6.V rámci kontroly hospodaření byl OÚ upozorněn na nesprávné zveřejňování žádosti o 

koupi pozemku (špatný výklad zákona).     (D. Hercíková) 
Správný postup je takový:   a) obec vytypuje pozemek, který chce prodat 
                  b) vyvěsí záměr o prodeji 
V příštím období bude OÚ takto postupovat. 

 
7.Bylo schváleno zrušení bodu č. 8 z Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce 

Bradlecká Lhota dne 14.2.2008 a zaslání odpovědi žadatelům o rozhodnutí obce 
neprodávat předmětný pozemek č. 646/1. (Ve smyslu Usnesení z  roku 1999 o tom, že se 
nebudou prodávat obecní cesty).      (D.Hercíková) 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 



     
8.Obecní zastupitelstvo vyslovilo záměr odprodat obecní pozemky p.č. 9/1, p.č. 14/1 a  

p.č. 15/1 a  zveřejnění tohoto záměru.     (D.Hercíková) 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 
 
 

9.Bylo schváleno vydání nových směrnic:     (D.Hercíková) 
 

Směrnice č. 1 o vedení účetnictví 
Směrnice č. 2 o cestovních náhradách 
Směrnice č. 3 o provedení inventarizace 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 
  

10. Různé : 
•Proběhla kontrola plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z 

obalů“s firmou EKO-KOM, provedená auditorkou firmy. Kontrolou bylo zjištěno, 
že propočty odpadů na jednotlivé obce jsou nepřesné v údajích odvedených tun. 
Bylo projednáno s přítomnou zástupkyní SKS Jablonec nad N. K ostatním bodům 
smlouvy nebyly výhrady. 

•OÚ obdržel cenovou nabídku na nahodilou těžbu z polomů od firmy DIANA 
FOREST Lomnice nad Popelkou. Bylo schváleno zadání na základě Smlouvy na 
těžbu, soustřeďování a zobchodování dřevní hmoty. Hlasování : pro 6, proti 0, 
zdrželi se 0. 

•Krajská správa silnic Libereckého kraje odpověděla na žádost o opravu silnic podél 
Ploužnického potoka, opravy budou pokračovat i v letošním roce (opravy zdi, 
nový asfaltový koberec – dle financí). 

•Budou zjištěny podrobné podmínky ohledně dalšího možného třídění odpadů – pytle 
na obaly TETRA PACK a OSTATNÍ PLASTY. Občané budou včas informováni 
o dalších možnostech třídění. 

•D. Hercíková informovala o Závěrečném účtu a Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Mikroregion Tábor za rok 2007.  

•Obecní zastupitelstvo zmocnilo pana Jiřího Haratického ke kontrole objemu 
provedených prací a podpisu Stavebního deníku stavby – Rekonstrukce mostu 
před Ploužnický potok. 
 

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

 
 


