
Zápis z 18. veřejného zasedání OZ Bradlecké Lhoty 
dne 26.května 2006 

 
 
 
Přítomno: 6 zastupitelů, omluvena pí Zamastilová Lenka, 2 občané 
Po zahájení starostou a schválení programu jednání byla schválena   
komise návrhová: Bronislav Tomeš, ing. Svobodová Šárka 
ověřovatelé zápisu: Morávek Luděk, Valenta Jiří 
zapisovatelka: Hercíková Drahuše 
 
Kontrolu usnesení provedla Hercíková – doplnili členové OZ, zodpovědní za jednotlivé úkoly 
Valenta J. – grant na dopravní značky nebyl výhodný a výsledný efekt vzhledem ke stále se 
opakujícímu ničení by byl ztrátový 
Výmola F. –  pan Špicar, který slíbil zpracovat plán ke stavebnímu povolení na opravy KD se 
po domluvě několikrát nedostavil. Protože je už pokročilá doba, navrhuje provést  opravu 
střechy  včetně střešních oken a zbourání komínů – jen na ohlášení, bylo schváleno. Na úřední 
desce je vyhlášena možnost nabídkového řízení na tuto akci. Zajištění oprav dostává za úkol 
B. Tomeš. 
Ing. Svobodová – přečetla zprávu revizní komise za nepřítomnou pí Lenku Zamastilovou. 
- předložila 2 vyhlášky, kde byly vzhledem k připomínkám Mgr. Skalického z MV provedeny 
administrativní úpravy – vyhlášky budou vyvěšeny. 
Starosta  - seznámil s kontrolou hospodaření mikroregionu Tábor 

-podal informaci o nutnosti zažádat Pozemkový fond o zřízení věcného břemene 
k zajištění přístupu ke studni za mlýnem. V této souvislosti bylo dohodnuto, že 
starosta požádá ing. Drobníka o posouzení co by se dalo s touto studnou dělat. 

-přečetl žádost Davida Podlipného o pronájem komory v čp.67. Bylo odsouhlaseno, že 
bude tato žádost zveřejněna po zákonou dobu 15 dní a jestli nepřijde žádná 
připomínka bude pronájem smluvně uskutečněn. 

-předložil žádosti o změny v Urbanistické studii na změny pozemků v souvislosti 
s připravovanou výstavbou. Bylo odsouhlaseno, že se dá vyjádření, že nemá obec 
námitky k výstavbě rodinných domů pro: 

manželé Vágenknechtovi, slečnu Maťátkovou A. a pana Juřinu Radka.  
-informoval o možnosti  zaměstnat 2 pracovníky přes Úřad práce, zatím pracuje pan 

Dočekal, jiný zatím nemá zájem. V této souvislosti uvádí, že projednal s panem V. 
Haratickým sekání v lese. 

Hercíková – informuje o dotacích. Z POV jsme získali 250 tisíc korun na KD. Na opravu 
P. Marie na dolením konci máme z grantu Libereckého kraje 20 000,- Kč 
-seznámila s nově vyhlášenými granty. 
 
Po schválení usnesení, starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zapsala: Hercíková    ověřovatelé zápisu: Valenta Jiří 
                 Morávek Luděk  


