
Usnesení 
z 3. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě konaného 

dne 16. 2. 2011. 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Rozpočet na rok 2011 dle přílohy. 
celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 006 900,00 Kč 
financování ve výši:      109 220,00 Kč 
Celkové zdroje ve výši  2 116 120,00 Kč 
 
Celkové výdaje ve výši  2 116 120,00 Kč 
 

2. Směnu nemovitého majetku ( narovnání majetkových vztahů s lesy ČR) – příloha 
 

3. Podání žádostí o poskytnutí dotací na akce POV a vyčlenění vlastních podílů nákladů 
 

o z Grantového fondu Libereckého kraje POV program č. 17 investiční – na vybudování 
odstavné plochy pro OA u hřbitova v Bradlecké |Lhotě celkové náklady 185.000,- Kč 
vlastní podíl 20 % 

o z Grantového fondu Libereckého kraje POV program č. 20 investiční – na instalování 
měřičů rychlosti  náklady 100.000,- Kč vlastní podíl 20 % 

 
4. Účast obce na projektu „Odstavná plocha pro osobní automobily u hřbitova v Bradlecké Lhotě“ a 

vyčlenění finančních prostředků ve výši 20 % podílu z celkových nákladů 185 000,00 Kč tj. 
37 000,00 Kč 

 
5. Účast obce na projektu „Instalování měřičů rychlosti v Bradlecké Lhotě“ a vyčlenění finančních 

prostředků ve výši 20 % podílu z celkových nákladů 100 000,00 Kč tj. 20 000,00 Kč. 
 

6. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem a úhradu finančního 
podílu. 

 
7. Dodatek č. 5 Programu obnovy venkova.  

 
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 
 

1. Stavební komisi prověřit stav vytékání vody na komunikaci č. 628. 
Termín: do 31. 3. 2011  
Zodpovídá: Jaromír Kyselo 

2. Stavební komisi připravit výběrové řízení na výměnu oken v bytovém domě. 
Termín: do 15. 3. 2011  
Zodpovídá: Jaromír Kyselo 

3. Stavební komisi  a komisi životního prostředí připravit a zorganizovat brigádu na údržbu obce. 
Termín: do 15. 5. 2011  
Zodpovídá: Jaromír Kyselo 
                    Petra Crhová 

 
 

Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka Obce Bradlecká Lhota 

 


