
Usnesení 
z  12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 10. 7. 2008 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
1. Uzavření smluv na rekonstrukci hřiště v Bradlecké Lhotě 

  obnova antukového hřiště – Jaromír Sibera,  
  dodávka a montáž herních prvků – Tomovy parky 

servisní smlouva na čtvrtletní prohlídky po dobu 5 ti let, za předpokladu 30 % slevy a 
dodržení původně navržených cen. 

2. Zahájení přípravy rekonstrukce komunikací – zpracování projektů 
3. Výsledky ankety na vybudování obecního vodovodu: 

  Vydané anketní lístky        70 ks (dle trvale obydlených domů) 
  Vrácené anketní lístky  45 ks    64,29 %  ( z toho 6 odpovědí pouze ústně ) 
  Osloveno trvale přihlášených osob  220 obyvatel 
  Vrácené lístky reprezentují  138 obyvatel 
  Zájem o připojení obsahovalo 21 ks anketních lístků  
       tj. 30 % z vydaných lístků a 46,66 % z došlých lístků
  To reprezentuje trvale přihl. osob 66 obyvatel 
       tj. 30 % z vydaných lístků a 47,83 % z došlých lístků 
  Závěr – pro malý zájem o připojení zatím nebude realizováno. 

4. Rozpočtové opatření č.1 dle přílohy 
5. Pronájem Kulturního domu pro pořádání diskoték panu Patriku Buňkovi od 30. 8. do 27. 9.  

2008 za částku 3000,- Kč + 10 % ze vstupného. 
6. Zadání vytyčení hranic pozemků p.č. 40 a 37/3 v k.ú. Bradlecká Lhota. 
7. Prodej obecních pozemků: 

  p.p.č. 14/1 o výměře 14 m2 

  p.p.č. 15/1 o výměře 38 m2 
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8. Nákup úzké radlice na zimní údržbu komunikací. 
9. Odkoupení pozemků pod autobusovou čekárnou a Kulturním domem od soukromých 

vlastníků. 
 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
1. Předsedovi Stavební komise připravit techn. řešení  stříšky nad zadním vchodem domu č.p. 86 

Termín: do 31. 12. 2008 
Zodpovídá: Erlebachová R. 
 

2. Starostce a místostarostovi zřídit věcné břemeno přístupu k studni na pozemku p.č. 55/1 
Termín: do 31. 12. 2008 
Zodpovídá: Hercíková D., Tomeš B. 
 

3. Starostce a místostarostovi zajistit odkup pozemků pod autobusovou čekárnou a Kulturním 
domem od soukromých vlastníků . 

Termín: do 31. 12. 2008 
Zodpovídá: Hercíková D., Tomeš B. 

 
 
 
 

Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka obce Bradlecká Lhota 

 


