
Usnesení 
ze 14. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě 

konaného dne 10.12. 2008 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. 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 § 12, zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, v Obci Bradlecká Lhota 
Městským úřadem Lomnice nad Popelkou dle přiloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy a 
současně zmocňuje starostku Drahuši Hercíkovou k podpisu této veřejnoprávní smlouvy. 

2. 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. 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 přiloženého návrhu 
veřejnoprávní smlouvy a současně zmocňuje starostku Drahuši Hercíkovou k podpisu této 
veřejnoprávní smlouvy. 

3. Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy. 
4. Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy. 
5. Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy. 
6. Rozpočtové provizorium dle přílohy. 
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

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

8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území Obce Bradlecká Lhota. 

9. Zřízení Jednotky SDH Obce Bradlecká Lhota o počtu 9 členů, jmenování velitele Davida 
Šolce a pověřuje místostarostu uzavřením dohod o výkonu činnosti členů jednotky. 

10. Na základě darovací smlouvy, předložené „Mikroregionem Tábor“ - poskytnutí daru 
„technického zázemí sportoviště“, který byl částečně financován z Programu obnovy 
Libereckého kraje v letech 2007 – 2008, schvaluje přijetí výše uvedeného daru do vlastnictví 
Obce Bradlecká Lhota. 

11. Příkaz k provedení inventarizace dle přílohy. 
12. Prodloužení pronájmu Kulturního domu panu Patriku Buňkovi do 28.2.2009 za cenu 3 500,- 

Kč + 10 % ze vstupného s možností navýšení v případě zvýšených nákladů na vytápění 
z důvodu extrémních venkovních teplot. 

13. Vydání stanoviska o existenci studny na obecním pozemku p.č. 37/1 a uznání vlastnictví 
majitelům domu čp. 16. 

14. Přípravu žádostí v rámci POV buď z MMR nebo Libereckého kraje. 
15. Nákup počítače na Obecní úřad za neopravitelný, v ceně cca 8 000 Kč. 
16. Jmenování p. Martina Edera správcem dětského hřiště u Kulturního domu. 
 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
1. Místostarostovi uzavřít dohody se členy JSDHO. 

Termín: do 31. 12. 2008  
Zodpovídá: Tomeš B. 
 
 
 
 



2. Starostce uzavřít veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad Popelkou. 
Termín: do 31.12.2008 

   Zodpovídá: Hercíková D. 
 

3. Místostarostovi zaslat upozornění na havarijní stav komunikace č. 286/II v úseku naproti 
čp.10 na KSSLK, Krajský úřad Libereckého kraje a SSÚ Semily. 

Termín: do 10.1.2009 
   Zodpovídá: Tomeš B. 
 

4. Předsedům výborů a komisí předložit návrhy výdajů do rozpočtu na rok 2009. 
Termín: do 20.1.2009 

   Zodpovídá: předsedové 
 
 
 
 
 
 
 

Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka obce Bradlecká Lhota 

 


