
Zápis 
ze 17. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 

 konaného dne 24. června 2009 
 

Přítomno: 7 zastupitelů,  5 občanů. 
 

1. Schválen program jednání dle pozvánky. Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
2. Zapisovatelka: I. Tomšová, návrhová komise: Bronislav Tomeš, Renata Erlebachová, 

ověřovatelé zápisu: Luděk Morávek, Simona Tahalová. Hlasování: pro 7, proti 0, 
zdrželi se 0. 

 
3. Kontrola Usnesení z 22.4.2009 – nebyl žádný úkol. 

 
4. Dotace z PRV – zábradlí (už se dělá), světla (je vybrána firma ELO z Lomnice 

n.Pop.), komunikace (budou dělat Silnice Jičín). Vše by mělo být hotovo do 20. srpna 
2009. 

 
5. Plán na příští rok 2010 – další cesty 

- parkoviště za hřbitovem (bylo žádáno letos, ale dotaci jsme 
neobdrželi) 
- další světla 
- lavičky, dopravní značení (žádali jsme z Mikroregionu, ale 
dotaci jsme nedostali) 
- parkoviště u koupaliště – zpevnění 
- zastřešení kontejnerů 
- zeleň v obci 
 

6. Bylo projednán a schválen vstup do sdružení MAS – brána do Českého ráje. Starostka 
D.Hercíková byla pověřena podpisem potřebných dokumentů. Hlasování: pro 7, proti 
0, zdrželi se 0. 

 
7. Byly projednány návrhy na odprodej pozemků : 

- pozemky pod Václavcovými 1400 m2 – prověřit možnost odprodeje v komisi pro 
pozemky, poté event. zveřejnění na veřejné vývěsce 
-  část pozemku p.č. 473/1 – souhlas s prodejem, zveřejnit na veřejné vyhlášce 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

8. Dále byly projednány žádosti o prominutí zaplacení poplatků za odpady: 
 – chata „na Krchovku“  - dlouhodobě nenavštěvovaná pro nemoc 
Vlastníkovi bylo schváleno prominutí poplatků za odpady na rok 2009. 
- trvale neobydlený dům  
Bylo schváleno prominutí poplatků za odpady v případě čestného prohlášení majitele, 
že je dům trvale neobydlen a není užíván k rekreaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 

9. Byly projednány rozpočtové změny – Rozpočtová opatření č. 1 – 4 dle přílohy.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.     (B.Kořínková) 
 

10. Superseverní varianta rychlostní komunikace R 35 (Rádelský Mlýn - Úlibice). Ihned 
po zjištění této nové varianty byl odeslán dopis náměstkovi hejtmana Libereckého 
kraje pro resort dopravy se žádostí o podrobnější informace k návrhu superseverní 
varianty, která se úzce dotýká celé obce, a poznámkou s vyjádřením nesouhlasu s 
trasou. Přítomní byli seznámeni se 3 variantami řešení silnice R 35, včetně prezentace 
na CD (vizualizace). Po projednání bylo schváleno NESOUHLASNÉ STANOVISKO 



se superseverní variantou koridoru R 35 v k.ú. Bradlecká Lhota, které bude 
adresováno hejtmanovi Libereckého kraje a krajským zastupitelům.  Hlasování: pro 7, 
proti 0, zdrželi se 0. 

 
11. Různé:  
- úklid KD  - účast 26 občanů, brigáda na koupališti – účast 8 občanů, dlažba u koupaliště 
a za KD bude dodělána, dále bude zhotoven plot u hřiště. 
- oprava „kapličky“ – celkové náklady 84 000,- Kč (spoluúčast obce 26 000,-) 

 
 

 
Zapsala :     Ověřovatelé zápisu: 

 


