
Usnesení 
z 15. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě konaného 

dne 20. 2. 2009. 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Pronájem pozemků p.č. 10/4, 26, 27/2, 30, 37/1, 37/3, 78, 615, 628, 635, 639/1, 646/1, 647, 658, 
662, 697/1 a st.90 v k.ú. Bradlecká Lhota, které jsou ve vlastnictví obce, DSO „Mikroregion 
Tábor“ na dobu do 31. 12. 2014. 

2. Rozpočet na rok 2009 dle příllohy. 
3. Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011 dle přílohy. 
4. Převedení neuhrazených pohledávek za roky  2001 – 2007 v celkové výši 15.348,- Kč z účetnictví 

na podrozvahové účty. 
5. Dodatek č. 4 Programu obnovy venkova 
6. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a podání žádosti o poskytnutí dotace na zřízení 

kontaktního místa Czech POINT, vyčlenění vlastního podílu ve výši 15 % tj. cca 14.000,- Kč a 
pověření starostky podpisem smlouvy o centralizovaném zadání zakázky s ORP Semily. 

7. Podání žádostí o poskytnutí dotací na akce POV a vyčlenění vlastních podílů nákladů na tyto akce 
v rozpočtu na rok 2009: 

o z MMR - na opravu Kapličky sv. Ludmily – celkové náklady 84.000,- Kč vlastní podíl 30 
% 

o z Libereckého kraje 
� na zkvalitnění technického vybavení hřbitova – celkové náklady 145.000,- Kč 

vlastní podíl 20 % 
� na pořízení požárního čerpadla pro JSDHO – celkové náklady 224.000,- Kč vlastní 

podíl 40 % 
o ze společné akce „Mikroregionu Tábor“ – na úpravu veřejných prostranství celkové 

náklady 123.000,- Kč vlastní podíl 30 % 
8. Poskytnutí sponzorského daru pro Pekařství Bohemia s.r.o. Jablonec nad Nisou ve výši 2.000,- Kč 

pro udržení rozsahu služeb pojízdné prodejny v naší obci. 
9. prodloužení pronájmu Kulturního domu panu Patriku Buňkovi do 30. 4. 2004 za stávajících 

podmínek s možností snížení o částku 500,- Kč za vytápění v případě, že již nebude nutné vytápět. 
10. Přijetí daru od DSO „Mikroregion Tábor“ ve výši 10.000,- Kč na uspořádání oslav 150. let od 

narození Josefa Jana Fučíka, místního občana a historika Lomnicka. 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

1. Zprávy o činnosti finančního výboru a kontrolního výboru za rok 2008. 
2. Zprávu o finanční činnosti DSO „Mikroregion Tábor“ za rok 2008 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

1. místostarostovi připravit ve spolupráci se stavební komisí a L. Morávkem návrh oplocení hřiště u 
KD 

Termín: do 15. 4. 2009  
Zodpovídá: Tomeš B. 
 
 
 
 
 

Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka Obce Bradlecká Lhota 

 


