
Usnesení 
z  2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 5. 12. 2006 
 

Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
1.Složení výborů a komisí:

       Finanční výbor  
Kořínková Bohuslava – předseda 
Hercíková Jana  
Ing. Svobodová Šárka 

 
Kontrolní a revizní výbor 
Tomšová Iveta – předseda 
Jenčková Jana 
Šolcová Jitka 

 
Stavební komise 
Erlebachová Renata – předseda 
Haratický Jiří 
Egrt Jaroslav 

Erlebach Martin 
 

Komise životního prostředí 
Tahalová Simona – předseda 
Valenta Jiří  
Voháňko Vladimír 

  
Kulturní a sociální komise 
Morávek Luděk – předseda 
Tomšová Oldřiška 
Fučíková Eva 
Hercíková Drahuše 

 
 

2.Složení inventarizační komise:  Tomeš Bronislav Kořínková Bohuslava 
     Morávek Luděk Hercíková Drahuše 
     Tomšová Iveta 

 
 
3.Složení Silničního správního úřadu pro obec Bradlecká Lhota: 
     Tomeš Bronislav 
     Erlebachová Renata 
     Tahalová Simona 
 
4.Obecně závaznou vyhlášku č.4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně dodatku této 
vyhlášky.  

 
5.Rozpočtové provizorium pro rok 2007 platné do schválení řádného rozpočtu – nebudou sjednávány 

žádné nové závazky, budou propláceny pouze došlé faktury a náklady budou ve srovnatelné výši 
s odpovídajícím obdobím roku 2006. 

 
6.Pověření zástupců s hlasem rozhodujícím  k zastupování obce Bradlecká Lhota v DSO Mikroregion 

Tábor: Hercíková Drahuše 
               Tomeš Bronislav 
 
7.Prodej obecních pozemků: 

 Pozemek p.č. 74/1 o rozloze 173 m2       
  Pozemek p.č. 74/2 o rozloze 486 m2 

Stavební pozemek p.č. 124 o rozloze 17 m2 
  Manželům Jitce a Jiřímu Staňkovým, Vodárenská 2324, Kladno – Kročehlavy 
 
 Část pozemku p.č. 330 a to díl a) o rozloze 6 m2 

Jaroslavě Kracíkové, Bradlecká Lhota, s podmínkou zřízení věcného břemene 
ochranného pásma komunikace pro její údržbu. 



 
Část pozemku p.č. 330 a to díl b) o rozloze 120 m2 

Manželům Brožíčkovým,  Hrnčířská 226, Železnice, s podmínkou zřízení věcného 
břemene ochranného pásma komunikace pro její údržbu.  

 
 Část pozemku p.č. 330 a to díl c) o rozloze 143 m2 

Mgr. Martinu Kracíkovi, Bradlecká Lhota, s podmínkou zřízení věcného břemene 
ochranného pásma komunikace pro její údržbu.  

 
8.Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad Popelkou podle § 63 odst.1 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 
53 odst.1 zákona ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci 
Bradlecká Lhota zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání 
přestupků, zřízené podle § 53 odst.3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní 
smlouvy a zmocňuje Drahuši Hercíkovou, starostku, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy. 

 
9.Rozpočtové změny na rok 2006 č. 2 a č.3 dle přílohy 
 
10.Dodatek č. 3 Programu obnovy vesnice ze dne 15. 1. 1999 
 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
1.Zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor v roce 2006 
 
2.Ukončení činnosti stavebních komisí v pověření výkonu části pravomocí stavebního úřadu podle § 

124 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. 
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 
1.Inventarizační komisi provést inventuru majetku obce k 31.12.2006 

Termín: 31. 12. 2006 
Zodpovídá:Tomeš Bronislav  

 
2.Předsedům výborů a komisí připravit podklady pro zpracování rozpočtu na rok 2007  

Termín: 15. 1. 2006 
Zodpovídá: předsedové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomeš Bronislav      Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise        starostka obce 

 
 

 


