
Zápis 

z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 25.6. 2021 

 

 

Přítomno: 4 zastupitelé, 3 občané. 

Omluveni: J. Fišer, P. Faitová. 

Nepřítomen: M. Eder.  

 

 

1. Schválen program veřejného zasedání dle pozvánky. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

2. Zapisovatelka: Iveta Tomšová, návrhová komise: Simona Tahalová, ověřovatelé zápisu: Luděk 

Morávek, Simona Tahalová. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

3. Kontrola úkolů z posledního zasedání – Úkol ohledně návrhu na úpravu dětského a antukového hřiště 

- na úkolu se pracuje, termín se posouvá. 

 

4. Byl projednán a schválen Závěrečný účet za rok 2020, Účetní závěrka za rok 2020 a Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření – vše vyvěšeno. Přezkoumání bez závad, proběhlo vzdáleně. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

5. Projednána a schválena Zpráva o výsledku inventarizace. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

6. Projednáno a schváleno:  

- odkup 1/6 části lesa p.č. 496/1 na základě předkupního práva (vzhledem k plánu umístění vodovodu) 

od J. Chaloupského. 

- zveřejnění prodeje pozemku p.č. 535/1 (zájem p. R. Cvrčkové) 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

7. Projednána a schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu – vyhláška 

je stále platná, ale je potřeba ji upravit tak, aby text odpovídal aktuálním zákonům. Hlasování: pro 4, 

proti 0, zdrželi se 0. 

 

8. Různé: 

- Odstranění stromů napadených kůrovcem, následné vyčištění a osázení je hotovo. Náklady byly 

vyšší než odhadované, proto bylo vytvořeno RO č. 1/2021 a starosta jej schválil na základě 

přenesené pravomoci, aby mohlo být zaúčtováno, RO předložil zastupitelům na vědomí. Žádost o 

dotaci bude vyplněna, věříme, že kompletní náklady budou hrazeny z dotace. 

- Závěrečný účet Mikroregionu Tábor byl schválen tak, jak byl vyvěšen. 

- Byla projednána a odsouhlasena finanční pomoc pro oblasti postižené tornádem na Moravě v max. 

výši 20 000 Kč. 

- Problém se sekáním trávy v obci – řeší se, chybí brigádníci, ideální by byl stálý zaměstnanec 

přímo z obce. Oprava lavičky u potoka před aut.zast. směr Lomnice n.P. 

 

9. Bylo přečteno a schváleno usnesení. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

 

 

Zapsala:     Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 


