
Zápis 
ze 13. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 24. září 2008 
 

Přítomno: 7 zastupitelů, 5 občanů. 
 

1.Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
2.Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Bronislav Tomeš, Simona Tahalová, 

ověřovatelé zápisu: Bohuslava Kořínková, Luděk Morávek. Hlasování: pro 7, proti 0, 
zdrželi se 0. 
 

3.Kontrola Usnesení z 10.7.2008 – všechny úkoly mají t: 31.12.2008, jsou rozpracovány. 
  

 
4.Oprava bodu č. 5 ze zápisu ze zasedání z 10. 7. 2008: Částka pronájmu za KD - p. 

Buňka je 3000,- Kč a 10 % ze vstupného za každou akci. 
 

5.Byl projednán záměr na odprodej pozemků  část p.č. 37/1 a část p.č. 697/1. Bude 
zveřejněna nabídka. Jedná se o pozemky za čp.16 a čp.18. Hlasování: pro 7, proti 0, 
zdrželi se 0.        (D. Hercíková) 

 
6.Bylo projednáno a schváleno pokácení  smrků u čp.16, p.č. 37/1, na pozemku patřícím 

obci. Bude jednáno s  panem Pražákem, firma Lomnice nad Popelkou. 
(D. Hercíková) 
 

7.Informace z jednání Mikroregionu Tábor – informace o připravovaných akcích POV pro 
rok 2009. Schváleno zpracování a předložení návrhu na dotaci pro Bradleckou Lhotu 
do poloviny října (dotace na parkové úpravy, dopravní značení, směrové cedule, 
plakátovací  plochy, úřední desky atd.). Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.  (B. 
Tomeš) 

 
8.Projednána a schválena  možnost dotací z fondů EU. Akce je třeba zaúvěrovat, ale 

plnění je 90% (EU), 10% (obec). Jedná se o dotace na místní komunikace, veřejné 
osvětlení, zábradlí apod. Starostka s místostarostou požádali o vypracování návrhu na 
opravu místních komunikací v obci s oceněním. Do žádosti o dotaci, která musí být 
vypracována do 4. října 2008 budou zařazeny komunikace pouze v takové výši, na 
kterou budeme schopni vzít si úvěr. Byla projednána a schválena výše úvěru v max. 
výši 3  mil. Kč. O úvěr bude zažádáno až v případě schválení dotace. O tuto dotaci 
bude žádat Mikroregion. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.   
 (B. Tomeš) 

 
9.Bylo projednáno a schváleno další prodloužení pronájmu KD na konání diskoték 

p.Buňkovi. Cena za pronájem byla zvýšena (vzhledem k topné sezoně) na 3 500,- Kč a 
10 % ze vstupného za jednu akci, s možností navýšení v případě extrémních 
venkovních teplot. Prodloužení bylo schváleno do 31.12.2008. Hlasování: pro 7, proti 
0, zdrželi se 0. 

(D. Hercíková) 
 

10.Byl projednán a schválen nákup starší radlice na vyhrnování sněhu pro užší 
komunikace. Cena do cca 10tis. Kč. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 



(D. Hercíková) 
 
11.Projednáno a schváleno pokácení ovocných stromů na „plácku“ v obci – dole pod 

Obecním úřadem, místo nich budou vysazeny okrasné keře. Hlasování: pro 7, proti 0, 
zdrželi se 0.        (D. Hercíková) 

 
12.Byly provedeny úpravy  na hřišti a starostka upozornila na ZÁKAZ ježdění na kole po 

nové antuce, který je porušován i přes umístěné upozornění. Byla projednána nutnost 
pravidelné údržby antuky a pravidelné kropení v suchých měsících. Bylo schváleno 
pořízení čerpadla a podání žádosti o odběr vody z potoka. Hlasování: pro 7, proti 0, 
zdrželi se 0.        (D. Hercíková) 

 
13.Informace o dopisu ředitele komunálních služeb o neustálém přeplňování odvážených 

kontejnerů komunálního odpadu.  Proto bylo schváleno zkušebně začít třídit ostatní 
plasty do pytlů, odvoz zajistí Obecní úřad. Podrobné informace o třídění budou 
občanům včas předány. Projednalo se, že ve vyhlášce na rok 2009 o placení za odpady 
budou finančně zvýhodněni občané, kteří se zapojí do třídění.    (D. 
Hercíková) 

 
14.Byl projednán a schválen podpis zaslaného návrhu Smlouvy na dopravní obslužnost 

z Libereckého kraje na rok 2009 ve výši 19 800,- Kč. Je to o 720,- Kč více než v 
loňském roce.         
 (D.Hercíková) 

 
15.Byla projednána Smlouva z Městského úřadu v Semilech, odboru soc. věcí na 

příspěvek obce na umístění p. Blažka (č.p. 54) do Domu pro seniory ve výši 924,- Kč 
za měsíc. Obecním zastupitelstvem byl schválen návrh spojit se se syny pana Blažka a 
projednat s nimi jejich možnost podílení se na tomto příspěvku.  (B.Tomeš) 
 

16.D. Hercíková upozornila na nevyužití „Kapličky“ a její chátrání. Obecní zastupitelstvo 
uvítá návrhy na její využití od občanů. 

 
17.Pan Boháč ze Železnice napsal a vydal kniho polopohádek „O Rambajsovi a jiných 
řemeslnících“.  Jedná se o příběhy z Bradlecké Lhoty, Železnice a blízkého okolí. Dne 
28. října 2008 se uskutečnění v KD  beseda k vydání knihy. 

 
18.Diskuze: 

- p. Marek se ptal na vodovod, popř. jeho uskutečnění v budoucnu 
Odpověď:   Zatím na základě ankety nebude uskutečněno pro malý zájem občanů. 

- p. Pražáková se zeptala na možnou dotaci z EU na opravu místních komunikací, zda 
bude zařazena i jejich cesta 

Odpověď: Cesta byla zahrnuta mezi navržené komunikace, ale konečný seznam 
komunikací, jejichž oprava bude do žádosti o dotaci zařazena, bude sestaven až po 
obdržení cenového návrhu na jednotlivé komunikace. 

- p. Pražákové na údržbu jejich komunikace v zimním období, vzhledem ke zúženému 
průjezdu 

Odpověď: Údržba v zimním období bude zajištěna. 
- p. Jenčková upozornila na uzavření České pošty v Železnici bez upozornění 

Odpověď: Starostka požádá Českou poštu na včasné předávání informací o uzavření 
pošty.  

 



 
 
Zapsala :     Ověřovatelé zápisu: 

 
 


