
Zápis 
 

ze 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 
konaného dne 5.12.2006 
 
Přítomno 7 zastupitelů, 7 občanů. 
 
Po zahájení  předložila starostka ke schválení program dle přiložené pozvánky.  
Zapisovatelka: Iveta Tomšová. 
Návrhová komise: Bronislav Tomeš, Renata Erlebachová. 
Ověřovatelé zápisu: Bohuslava Kořínková, Simona Tahalová. 
 
 

Bronislav Tomeš 
- provedl kontrolu Usnesení z minulého zasedání (doplnění komisí, dopis KÚ Liberec – 

označení začátku a konce obce, termín zasedání). Splněno. 
 
Drahuše Hercíková   
- navrhla složení inventarizační komise a silničního správního úřadu. Schváleno.  
- byla delegována k podpisu veřejnoprávní smlouvy s Městem Lomnice nad Popelkou o 

komisi k projednávání přestupků občanů. 
- navrhla ke schválení zástupce s hlasem rozhodujícím k zastupování obce Bradlecká 

Lhota v DSO Mikroregion Tábor (dle stanov DSO – starosta, místostarosta) – 
D.Hercíková, B. Tomeš. Schváleno. 

- informovala o dalších aktivitách a plánech v rámci Mikroregionu Tábor – navržené 
akce v rámci obce Bradlecká Lhota (výstavba kabin na koupališti, příspěvek na nákup 
motorové pily a malé sekačky na trávu), informace o programu LEADER, informační 
stánek na Táboře. 

- informovala o ukončení opravy střechy KD a kolaudaci sochy P.Marie. 
- přečetla žádost manželů Pražákových o zařazení opravy cesty do Programu obnovy 

vesnice na r. 2007 – 2013. 
 
Bohuslava Kořínková 
- navrhla rozpočtové provizorium a rozpočtové změny č. 2,3. Schváleno. 
- navrhla znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 – platby za odpad na rok 2007– 

zůstávají ve stejné výši jako v roce 2006, tj. 250,- Kč/za osobu. Schváleno.  
 

Bronislav Tomeš 
- navrhl prodej pozemku manželům Staňkovým (č.74/1, 74/2). Schváleno. 
- navrhl prodej části pozemku č. 330, část a – Jaroslavě Kracíkové, část b - manželům 

Brožíčkovým, část c – Martinu Kracíkovi. Schváleno. 
- informoval o upozornění KÚ Liberec o ukončení činnosti stavebních komisí, bude 

zajišťovat stavební úřad  Lomnice nad Popelkou. Stavební komise v rámci OÚ 
Bradlecká Lhota zůstává – péče o obecní stavby, spolupráce se st.úřadem Lomnice 
nad Popelkou. 

 
Po schválení usnesení starostka poděkovala zastupitelům i občanům za účast a popřála všem 
hezké vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví. 
 
 
 
 
Zapsala:       Ověřovatelé zápisu: 


