
Zápis z 19. veřejného zasedání OZ Bradlecké Lhoty 
dne 12. července 2006 

 
Přítomno: 5 zastupitelů, omluveni: Morávek Luděk, Valenta Jiří,  6 občanů 
Po zahájení starostou a schválení programu jednání byla schválena   
komise návrhová: Bronislav Tomeš, Zamastilová Lenka 
ověřovatelé zápisu: Ing. Svobodová Šárka, Zamastilová Lenka 
zapisovatelka: Hercíková Drahuše 
 
Kontrolu usnesení provedla Hercíková – doplnil starosta  zodpovědný za jednotlivé úkoly 
Výmola F. – k usnesení z min. zasedání – studna u mlýna – ing. Drobník udělá projekt aby 
došlo k její legalizaci. Seznámil s možností vrtu studny u KD. K problémům u studny ve 
škole podal informaci, že ing. Drobník dá návrh na řešení. Bude muset být zakoupeno asi 
ještě jedno čerpadlo a v další nádrži se čeřením vody odstraní její zápach. Bylo rozhodnuto, že 
nejdříve se musí zajistit voda ve škole. 
Zamastilová Lenka – předložila kontrolu hospodaření za rok 2005, kterou provedl Ing. 
Heršálek z KÚ Libereckého kraje dne 8.června 2006. všechny dokumenty byly po dobu 15. 
dnů jak ukládá zákon zveřejněny – bez připomínek. Kontrola neshledala žádné vážnější 
nedostatky.  
Ing. Svobodová –  doplnila ke zprávě o kontrole, že pro letošní rok byl zpracován  
rozpočtový výhled a tak jak ukládá zákon byl také v řádném termínu tzn. až po kontrole 
hospodaření zveřejněn závěrečný účet obce.  
- předložila  návrh vyhlášky č. 3/2006, kde byly vzhledem k připomínkám Mgr. Skalického 
z MV provedeny administrativní úpravy – vyhláška bude vyvěšena. 
Starosta  -  projednal první volební úkol a to stanovení počtu zastupitelů OZ pro volební 
období 2006 – 2010. Bylo odsouhlaseno, že  bude voleno 7 zastupitelů. 
�na žádost  p. Chaloupského zkusí telefonicky projednat s Pozemkovým fondem v Liberci 

zda by zrušení žádosti obce o smluvní zajištění věcného břemene (přístup ke studni za 
mlýnem), tak jak bylo projednáváno na minulém zasedání, urychlilo prodej p. 
Chaloupskému. Věcné břemeno by potom obec zajistila přímo s budoucím majitelem 
pozemku. 

� seznámil s problémy, které jsou v současné době se sekačkami. Obě sekačky i křovinořez 
jsou stále rozbité. Křovinořez, který nám slouží už od roku 1999, bude nahrazen novým – 
odsouhlaseno. K sekačkám – budou  zjištěny možnosti nákupu nové a to jak po stránce 
finanční, tak nákupu. V Jičíně zjistí možnosti p. Tomeš a p. Hercík Jar., starosta má 
nabídku z Mountfildu. Poté bude rozhodnuto.  
Hercíková – předložila 3 žádosti o koupi pozemku. Jedná se o pozemek, který je 
souběžně s cestou  ke koupališti. Zájemci: paní Jaroslava Kracíková, manželé Brožíčkovi 
a Martin Kracík. 
�podala informaci o koupališti, kde se už nemůže dávat modrá skalice, proto byly 

zakoupeny 2 nové přípravky, které jsou zdraví neškodné a v pravidelných intervalech 
se budou aplikovat vždy na noc. 
Diskuze:  Lenka Morávková se dotazuje jak dopadlo jednání o svodidlech nad jejich 
domem. Odpovídá starosta, který zjišťoval možnosti. Podle informací zodpovědného 
pracovníka je problém v tom, že převážná část nehod, která se v těchto místech stala, 
nebyla nahlášena. Zatím je rozhodnuto o instalaci svodidel u Brožů. 

Po schválení usnesení, starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zapsala: Hercíková    ověřovatelé zápisu. 


