
Zápis 
 

ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 
konaného dne 19. února 2007 

 
Přítomno 7 zastupitelů, 4 občané. 
 

1. Návrh a schválení: Zapisovatel - I.Tomšová, návrhová komise - B.Tomeš, 
R.Erlebachová, ověřovatelé zápisu – S.Tahalová, B.Kořínková.  

 Odsouhlasení programu.      (D.Hercíková) 
 
2. Kontrola usnesení.  (B.Tomeš) 
 
3. Seznámení s rozpočtem na rok 2007, informace o rozpočtovém opatření č. 4/2006. 
 Bylo schváleno.       (B.Kořínková) 
 
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství na území obce Bradlecká Lhota. Schválena (S. Tahalová) 
 
5. Informace o plánovaném provedení rekonstrukce bytu domovníka v KD včetně 

předpokládaných nákladů:  podlahy, krytina 77 000,- 
 sádrokarton 44 400,- 
 odpady  6 200,- 
 vana  4 380,- 
 st.práce svépomocí, 
 další materiál 40 000,- 
 Celkem plán.náklady        171 980,-     (R.Erlebachová) 
 
6. Seznámení se statickým posudkem Ing. Kožnara – most u autobusové zastávky z roku 

1931 – jediné možné řešení – demolice a kompletní obnova. Prozatím bylo schváleno 
umístění značky o nosnosti mostu 10 t. Žádost o dotaci je podána. Dále bylo schváleno 
zadat vypracování projektu Ing. Kožnarovi.  (B.Tomeš) 

 
7. Posunutí značek začátku a konce obce směrem na Jičín – byla podána žádost o vrácení 

značek zpět na původní místo na Krajský úřad Liberec, ten předal MěÚ Semily, odbor 
dopravy, který vydal rozhodnutí – zamítnuto. Bylo schváleno podáno odvolání 
k tomuto rozhodnutí.       (B.Tomeš) 

 
8. Informace o škodách po vichřici – cca 63 spadlých stromů. Pořezané stromy 

převáženy na Pilu do Železnice ke zpracování. Budou použity na opravy a úpravu 
koupaliště (kabiny). Po ukončení těžby bude občanům nabídnuto dočištění, ovšem za 
podmínky kompletního úklidu (nejen větší větve). Dřevo(prkna), které nebude použito 
pro obecní účely a pokud nebude kde uskladnit, bude nabídnuto k odprodeji občanům. 

          (D.Hercíková) 
 
9. Lípa u autobusové zastávky – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z Liberce 

provedla posudek na statiku stromu (ZDARMA). Stáří stromu cca 150 let, strom je 
v pořádku, stačí provést pouze zdravotní prořez.   (D.Hercíková) 
   

 
10. Stavební úřad Lomnice nad Popelkou – p.Tomeš zaslal OÚ nové úpravy ve stavebním 

zákoně. Budou vyvěšeny na veřejné vývěsce.   (D.Hercíková) 
       

 



11. Dotazy na studně, odpady – povolení s nakládání s vodami. Na poradě starostů 
16.3.2007 bude podána informace – zřejmě jednoduché formuláře, u studní 
postavených do r. 1955 pouze čestné prohlášení.   (D.Hercíková)  

 
12. Možnost dotace z Programu obnovy venkova až 70 % na hřiště a vybavení hřiště. Bylo 

schváleno podání žádosti o dotaci po zjištění ceny antuky a dle možností rozpočtu.
         (D.Hercíková)  

 
13. Katastr nemovitostí v programu GRAMIS –nabídka firmy z Vrchlabí – celková částka 

cca 50 000,-, příspěvek z MěÚ Semily cca 6 500,- Kč. Vzhledem k malému využití a 
velkým nákladům bylo schváleno zatím tento program nepořizovat. 

          (D.Hercíková) 
 
 
 
 
Zapsala:     Ověřovatelé zápisu: 


