
Zápis 
ze 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 7. listopadu 2007 
 
Přítomno 6 zastupitelů (omluvena B.Kořínková), 5 občanů. 
 

1. Zapisovatelka I. Tomšová, ověřovatelé zápisu Luděk Morávek a Simona Tahalová, 
návrhová komise Bronislav Tomeš a Renata Erlebachová. 

 
2. Kontrola usnesení – všechny úkoly splněny.   (I.Tomšová) 

 
3. Prodej obecních pozemků.      (D.Hercíková) 

Žádost L. Haratického o odkoupení pozemku u školy, p.č. 700, rozloha 245 m2. 
Prodej pozemku byl schválen. 

 
4. Výběrové řízení na opravu mostu 31.10.2007.   (B.Tomeš)  

Původně došla pouze 1 nabídka, proto bylo VŘ zrušeno. Došlo k úpravě projektové 
dokumentace z hlediska finančních nákladů (snížení). Bylo vypsáno nové výběrové 
řízení, došly 3 nabídky:  BAK Trutnov   1 077 328,- Kč     

GALLOS Liberec  1 033 995,- Kč    
STATUS a.s. Roztoky    989 339,- Kč  

Základním kritériem výběru byla cena nabídek, protože podmínky stavby určuje 
projektová dokumentace, tudíž je u všech firem stejná. Vzhledem k nejnižší ceně 
byla vybrána firma STATUS Roztoky. I přesto je však cena poměrně vysoká, proto 
bude podána žádost o možnou další finanční dotaci na tuto akci. 
 

5. Výběrové řízení na technické zázemí ke stávajícímu sportovnímu hřišti na koupališti. 
Původní stavba je na pozemku jiného majitele a vzhledem k tomu, že majitelka 
nesouhlasila s ……………., bylo rozhodnuto, že bude provedena nová stavba na 
pozemku obce. Na tuto akci došly 4 nabídky:  
p.Ryšavý, Valdice  
Lomnická stavební   
p.Soldát  
K-TRUS, p. Karásek      
Byla vybrána firma p. Ryšavý, Valdice. Smlouva přes Mikroregion bude na 164 942,- 
Kč a příspěvek Obce Bradlecká Lhota bude činit 79 692,- Kč. Výše příspěvku Obce 
byla zastupitelstvem odsouhlasena.  Materiál na krovy máme z polomů z obecního 
lesa.         (D. Hercíková) 
 

6. Krajská správa silnic Libereckého kraje požádala o bezúplatný převod pozemků (úzký 
pruh podél silnice o celkové výměře 844 m2. Tento bezúplatný převod pozemků byl 
schválen zastupitelstvem.      (D.Hercíková) 

 
7. Informace o stavu stromů – lip v obci.    (D.Hercíková) 

Firma pana Sadského z Lomnice n.P., která provádí odbornou úpravu stromů se 
vyjádřila v tom smyslu, že lípy na hřbitově a u kapličky jsou v pořádku. Problém je se 
stromy na „zástružku“, které již měly být „sníženy“, ale protože se tak nestalo včas, 
dnes už nelze provést. Starostka nadnesla otázku co se stromy, které nejdou upravit na 
bezpečnou výšku do budoucna provést. Dále se firma vyjádřila k provedení 
zdravotního řezu lípy u aut. zastávky – je třeba provést na základě odborné expertízy, 
která byla provedena zdarma na počátku roku 2007 Agenturou ochrany přírody a 
krajiny z Liberce – cena pouze zdravotního řezu a „svázání koruny“ cca 4 – 5000,-Kč. 

 
8. Nákup pily a sekačky – přes Mikroregion Tábor – možnost v rámci projektu 

„ozelenění obce“, údržba zeleně v obci a na koupališti (viz. zázemí ke stávajícímu 
sportovnímu hřišti na koupališti).      (D.Hercíková) 

 



 
 

9. 13.11.2007 proběhne zaměření „zástružku“, vzhledem k plánovanému rozšíření.       
(D.Hercíková)       
                               

10. Úkoly na příští období:      -   úprava pozemku za KD (dodělat) 
- zřizovací listina pro SDH – připravit na příští 

zasedání 
- návrh vyhlášky na odpady (B.Kořínková) 
- vytvořit směrnice finanční a revizní komise 

 
11. 15. prosince 2007 od 16.00 hod. proběhne Vánoční představení ZUŠ Lomnice n.Pop. 

Srdečně zveme všechny občany. 
 
12. Různé: Stížnost paní Pražákové na uskladnění uhlí p. Haratického (na hranici 

pozemku). Žádá o nápravu OÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:     Ověřovatelé zápisu: 

 
 


