
Usnesení 
z 25. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě konaného 

dne 22. 9. 2010. 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti s Městem Lomnice nad Popelkou 
na agendu projednání přestupků a agendu zrušení údajů o místu trvalého pobytu na dobu 2 let. 

 
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze, jízdy a skladování sněhu v zimním období na 

pozemek p.č. 696/15 s Lesy ČR za smluvní částku  2030,- Kč. 
 
3. Rozpočtové opatření  č. 4 dle přílohy – navýšení výdajů na oplocení hřbitova o 108000,- Kč  

    č.5 dle přílohy  – přijetí dotace 64800,- Kč od ÚP na mzdy VPP         
            – vrácení nevyužité dotace na volby 12465,- Kč 

 
4. Výsledky výběrového řízení na zpracování Územního plánu vítězná firma Ing. Martin Samohrd -

 R PROJEKT  
 
5. Zrušení bodu č. 5 Usnesení č. 24 z 28. 6. 2010 
 
6. Změnu bodu č. 6 Usnesení č. 24 z 28. 6. 2010 takto „Schvaluje nákup požárního čerpadla dle 

přidělené dotace z Grantového fondu LK s vlastním podílem do 30000,- Kč.“ 
 
7. Příspěvek obce na povodňové konto LK ve výši 10000,- Kč 

 
8. Příspěvek obce na podíl za zakoupení velkokapacitního stavu v rámci projektu MR Tábor ve výši 

poměrného podílu cca 4 000,- Kč. 
 
9. Udělení souhlasu se stavbou RD na pozemku p. č. 220/3, mimo zastavěné území Bradlecké Lhoty 

pro Jar. Fišera nejml. a Z. Bičišťovou. 
 
10. Podání žádosti na smlouvu o zřízení 2 pracovních míst VPP. Jeden pracovník – nástup od 11/2010 a 

další pracovník od 03/2011. 
 
11. Podání vyjádření k záměru vybudování kanalizačního řádu dle žádosti Jiřího a Libuše Pražákových 

ze dne 18. 9. 2010. Obec předběžně souhlasí s navrženým záměrem za těchto podmínek: 
- nebude porušen povrch komunikace p.č. 628 a to ani v místě protlaku 
- v projektu bude řešena kapacita trubního vedení s ohledem na všechna připojená 

místa a dostatečnou rezervu. 
 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

1. Zhodnocení volebního období předsedy jednotlivých výborů a komisí a starostkou obce. 
 
2. Zprávu o postupu zpracování Územního plánu. 

 
 

 
 
 

Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka Obce Bradlecká Lhota 

 


