
Zápis 
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 10. srpna 2007 
Přítomno 6 zastupitelů (omluven L. Morávek), 3 občané. 
 

1.Schválen program dle pozvánky. Návrhová komise: B.Tomeš, S.Tahalová. 
 Ověřovatelé zápisu: R.Erlebachová, B. Kořínková. Zapisovatelka: I.Tomšová. 
 
2.Kontrola usnesení:         (B.Tomeš ) 
–nabídka na opravu mostku u aut.zastávky – pouze 1 přihláška, momentálně probíhá 

rozbor nezávislým odborníkem,  
–informace o možnosti nákupu chemického WC na koupaliště – 3 dodavatelé, cena cca 20 

tis. Kč, 
–podklady na akce v rámci Mikroregionu Tábor – žádný nový návrh, 
–deska na bývalou školu (pro technické problémy zatím ne), N.t: 15.10.2007. 

    
3.Vymezení  zastavěného území obce Bradlecká Lhota – bylo schváleno Opatření obecné 

povahy o vymezení zastavěného území obce Bradlecká Lhota, které vydal OÚ 
Bradlecká Lhota na základě rozhodnutí MěÚ Semily.  (B.Tomeš) 

 
4.Koupaliště – informace o změně a schválení umístění a zmenšení budovy nových šaten 

a soc. zařízení.        (B.Tomeš) 
 

5.Mostek u autobus.zastávky – podat žádost o stavební povolení. Nezávislý odborník 
provede rozbor finanční nabídky od jediné firmy, která se přihlásila ve výběrovém 
řízení na provedení této opravy, na základě kterého bude do 31.8.2007 zaslána 
odpověď firmě.       (D.Hercíková) 

 
6.Bylo schváleno zřízení věcného břemena – parcela č. 131/9 (Maštalířovi) – přístup 

k domu – za jednorázovou úplatu 100,- Kč, jelikož Maštalířovi zaplatí ostatní náklady 
(např. geometrický plán).      (D.Hercíková) 

 
7.Mikroregion – návrhy : informační tabule u památek v obci, úprava – rozšíření 

„zástružku“, cyklostezka Bradlecká Lhota - Železnice. Bylo schváleno pověření 
starostky k jednáním s ostatními obcemi.    (D.Hercíková) 

 
8.Informace o Internetu v knihovně – signál přes satelit – zrychlení provozu cca do 3 

měsíců.        (D. Hercíková) 
 
9.Informace o návštěvě hejtmanů Libereckého a Královéhradeckého kraje v obci.  

         (D.Hercíková) 
 
10.Informace o vypracování pracovních náplní finančního a kontrolního výboru. Oba 

výbory jsou tímto pověřeny prováděním kontrol dle těchto náplní.   
        (D.Hercíková) 

 
11.Informace o návrhu smlouvy o provedení stavby na pozemku p.č. 662 – manželé 

Staňkovi. Předseda stavební komise a místostarosta připraví dopis s připomínkami 
k navrhované smlouvě v termínu do 17.8.2007.   (R. Erlebachová) 

 
12.Informace o závadné vodě v budově bývalé školy – převyšuje železo. Prověření 

možností na úpravu vody.      (B.Tomeš) 
 
13.Schváleno 2. rozpočtové opatření, byla provedena kontrola pokladny – nebyly 

shledány závady.       (B.Kořínková) 
  
Zapsala:     Ověřovatelé zápisu: 


