
Zápis 

z 11. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 1. 4. 2021 

 

 

Přítomno: 4 zastupitelé, 1 občan. 

Omluveni: J. Fišer, P. Faitová. 

Nepřítomen: M. Eder.  

 

 

1. Projednán a schválen program veřejného zasedání včetně doplnění – Uzavření 2 dohod o výběru 

poplatků a předávání dokladů (Severočeské komunální služby s.r.o. a Marius Pedersen, a.s.) 

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 – Zaslat podklady pro zpracování rozpočtu a provedení 

inventury splněno. Úkol ohledně návrhu na úpravu dětského a antukového hřiště – probíhá revize, na 

základě které obdržíme návrh na možné rozšíření hřiště - na úkolu se pracuje, termín se posouvá. 

 

4. Byl projednán a schválen rozpočet na rok 2021 (viz příloha). Taktéž byl schválen střednědobý výhled 

na rok 2021 – 2023. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

5. Projednáno a schváleno uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-

4016450/VB/01 s ČEZ Distribuce a.s. dle přiloženého GP 407-59/2018 na základě již uzavřené 

smlouvy o smlouvě budoucí (el.přípojka k chatě p.č. 124). Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

6. Projednáno a schváleno uzavření Dohod o výběru poplatků a předávání dokladů se Severočeskými 

komunálními službami, s.r.o. a se společností Marius Pedersen, a.s. – došlo k navýšení poplatků za 

ukládání odpadů na skládku na částku 800,- Kč za 1 tunu z dosavadních 500,- Kč/t. Nový zákon 

současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných odpadů 

nárok na tzv. třídící slevu, na základě uzavřených dohod bude evidence odpadů a administrace žádostí 

o slevu delegována na tyto společnosti a zvýšené poplatky budou účtovány až v případě překročení 

200 kg odpadu/1 obyvatele. Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0. 

 

7. Informace o udělení znaku a vlajky obce Rozhodnutím č. 105 předsedy Poslanecké sněmovny. 

 

8. Různé  

- cesta na Matlov už je ve vlastnictví obce. Následovat bude dořešení s majiteli vedlejších pozemků, 

stavební povolení a žádost o dotaci 

- bude upravena silnice před KD po opravě vody  

 

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

 

 

 

Zapsala:     Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 


