
 
 
 

     Zápis z 16.veřejného zasedání OZ v Bradlecké Lhotě 
dne 3.10.2006 

 
 
 
 Přítomno 7 zastupitelů, 4 občané  
             
 Po zahájení předložil starosta ke schválení program dle přiložené pozvánky                                                         
 Zapisovatelkou byla odsouhlasena D.Hercíková 
 Návrhová komise:  Tomeš Bronislav, Zamastilová Lenka 
 Ověřovatelé zápisu: Ing. Svobodová Šárka, Morávek Luděk 
 

 Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedla Hercíková, doplnil  starosta 
�u školy je vyhloubena jáma do které bude usazena zakoupená šachta jejíž 

zabezpečení a způsob čeření vody, kterým by mělo dojít k odstranění zápachu 
sirovodíku, bude dohodnuto s p. Čížkem – vodákem 

�je objednán projekt na vrtanou studnu u KD u Ing. Drobníka – má být předán tento 
týden 

�Hercíková – předložila návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s 
Městem Lomnice n.Pop. Po vysvětlení a seznámení se návrhem bylo schváleno. 
Tato smlouva o správním řízení je pro naší obec nutná v případě, když někdo 
zažádá o zrušení místa trvalého pobytu např. V nemovitosti, kterou zakoupí. 

�seznámila se zněním smlouvy na dopravní obslužnost, která je každoročně uzavírána 
mezi naší obcí a Libereckým krajem. Pro rok 2007 vyplývá povinnost zaplatit 
částku 18 450,- Kč. 

� informuje o žádosti manželů Staňkových z Kladna, kteří mají zájem o odkoupení 
pozemků p.p.č. 74/1 a 74/2. Jedná se o pozemek mezi Buškovými a chalupou 
Dohnalových. Na tomto pozemku je postavena chata, která je ve vlastnictví p. 
Josefa Svobody. Navrhuje, aby byl  p. Svoboda o této žádosti informován. 
Schváleno. 

Ing. Svobodová – projednala rozpočtové opatření č.1 – jedná se o navýšení příjmů od 
ÚP, dotace a příspěvek na volby. 
Dalším bodem jednání bylo zhodnocení volebního období předsedy komisí: 
Valenta Jiří – komise životního prostředí – byly vydávány povolení na pokácení 
stromů, připravovány vyhlášky, vyřizována korespondence týkající se životního 
prostředí. Z pohledu údržby obecních pozemků ohodnotil práci pracovníků p. 
Dočekala a p. Fišerové, bez jejichž práce by nebyl všude zabezpečen pořádek 
Tomeš Bronislav – stavební komise -  bylo vyřízeno 61 podání od občanů týkajících 
se stavebních úprav, nebo drobných staveb občanů a 1 dotaz od stavebního úřadu v 
Lomnici n.Pop. Spolupracovala s vedením obce na přípravě a dozorování výstavby 
bytových jednotek v bývalé škole. Účastnila se místního šetření k vypouštění 
odpadních vod z KD a budovy OÚ s Ing. Kaplanem a po předložení návrhu řešení 
navrhla uzavření smlouvy na zpracování projektu biologického septiku s biofiltrem 
pro KD a odpadní jímky pro OÚ. Podílela se na přípravě povrchu místních 
komunikací na zhotovení vysprávek a opravu povrchu. Připravila a spolu s vedením 



obce realizovala opravu budovy OÚ a výstavby garáže. Organizovala brigády a čištění 
koupaliště. V současné době je ještě rozpracována oprava sochy P. Marie a připravena 
rekonstrukce střech na KD. 
Morávek Lud ěk – kulturní a sociální komise – zajišťuje kulturní akce – vánoční 
koledy, divadelní představení lomnických ochotníků, pronájem KD na koncerty. 
Vítání občánků, navštěvují občany při jejich životních výročích  (70,75,80 let a poté 
každým rokem). Nezapomíná ani na rozloučení se zesnulými spoluobčany. Do roku 
2005 komise zajišťovala pedikůru. Organizovala brigády na úklid KD ve spolupráci s 
hasiči a Sokolem. Od podzimu 2005 je zajišťováno vytápění KD na různé akce. 
Ing. Svobodová Šárka – finanční výbor -  hlavní náplní byla příprava rozpočtů, jejich 
kontrola, příprava a projednávání rozpočtových opatření. Příprava, zpracování a 
projednávání obecně závazných vyhlášek, včetně jejich úprav po připomínkování 
nadřízených orgánů. Snažili se o vymáhání dluhů u neplatičů poplatků, i když ne vždy 
se vynaložená práce vrátila. Spolupráce s vedením obce při výběru banky na úvěr k 
dostavbě bytů. Byly zpracovány nájemní smlouvy pro nájemníky v bývalé škole s 
následným projednáním jak na OZ , tak s nájemníky. Také smlouvy o pronájmu 
obecních prostranství byly náplní této komise. Na závěr poděkovala za členkám 
komise pí Kořínkové a pí Hercíkové J. za dobrou spolupráci. 
Zamastilová Lenka – kontrolní výbor – byly prováděny kontroly pokladny, 
hospodaření obce, vydaných a přijatých faktur, kontrola účtů atd. Také bylo důležité 
kontrolovat čerpání dotací, které nám byly přiděleny. Ke konci každého roku se 
prováděla fyzická inventura obecního majetku schválenou inventarizační komisí. 
Výsledky byly předkládány ke schválení obecnímu zastupitelstvu. 
Členkám výboru paní Lence Doležalové a Simoně Voháňkové děkuje za spolupráci. 
Starosta – poděkoval všem předsedům komisí za dobrou práci,  zvláště Ing. 
Svobodové protože finanční výbor pracoval opravdu dobře . Všem děkuje za 
spolupráci a věří, že nové zastupitelstvo bude pokračovat v započaté práci. Děkuje 
také občanům, kteří chodili na zasedání. 
Diskuze: 
Hercíková –  poděkovala všem členům OZ za velmi dobrou spolupráci. Ani jednou se 
nesetkala s tím, že by některý  z členů odmítl pomoc. 

           
          Po schválení usnesení, starosta poděkoval zastupitelům i občanům za  účast. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hercíková Drahuše       Ověřovatelé zápisu: 


