
Usnesení 
z 13. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě 

konaného dne 24. 9. 2008. 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
1.opravu usnesení z 12. zasedání OZ konaného dne 10. 7. 2008  
OZ schvaluje: bod 5. se mění takto „ Pronájem Kulturního domu pro pořádání diskoték 
panu Patriku Buňkovi od 30. 8. do 27. 9. 2008 za částku 3000,- Kč + 10 % ze vstupného 
za každou akci „ 
OZ ukládá: v bodu 1. se mění č.p. z 86 na 67 
2.zveřejnění záměru odprodat část pozemků p.č. 37/1 a 697/1 v k.ú. Bradlecká Lhota 
3.podání žádosti na pokácení stromů na pozemku p. č. 37/1 ohrožujících sousední 

nemovitost a projednání jejich odtěžení s firmou p. Pražáka  
4.přípravu akcí Programu obnovy venkova dle rozsahu návrhu Mikroregionu Tábor 
5.zapojení obce do programu dotací z EU na obnovu obecních komunikací v rámci MR 

Tábor do výše celkových nákladů 3 000 000,- Kč 
6.prodloužení pronájmu Kulturního domu panu Patriku Buňkovi do 31. 12. 2008 za cenu 

3 500,- Kč + 10 % ze vstupného s možností navýšení v případě zvýšených nákladů na 
vytápění z důvodu extrémních venkovních teplot 

7.úpravu obecního pozemku p.č. XX a podání žádosti o vykácení starých ovocných 
stromů zde rostoucích 

8.pořízení čerpadla a zbudování zařízení pro údržbu antukového hřiště 
9.zapojení obce do separovaného sběru ostatních plastů 
10.uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2009 
11.uzavření smlouvy s městem Semily o poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční 

náklady spojené s umístěním pana Františka Blažka do Domu pro seniory, za 
předpokladu příspěvku rodiny ve výši 50 % částky 

12.uspořádání křtu knihy pana Zbyňka Boháče „Polopohádky o Rambajsovi a jiných 
řemeslnících“ 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

1.místostarostovi připravit návrh zařízení na údržbu antukového hřiště 
Termín: do 31. 12. 2008  
Zodpovídá: Tomeš B. 

2.předsedkyni komise životního prostředí připravit návrh na úpravu obecního pozemku 
p.č. XX        

Termín: do 31. 12. 2008  
Zodpovídá: Tahadlová S. 

3.starostce projednat s Českou poštou včasné informování v případě uzavření pobočky 
v Železnici 

Termín: do 31. 12. 2008  
Zodpovídá: Hercíková D. 
 

 
 


