
Usnesení 
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 15. 6. 2011 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
1. Závěrečný účet za rok 2010. 

2. Zprávu o výsledku inventarizace k 31. 12. 2010. 

3. Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy. 

4. Příspěvek pojízdné prodejně ve výši 2000,- Kč za rok 2010. 

5. Výběr dodavatele na akci „demontáž stávajících dřevěných oken a montáž 
plastových oken spolu s parapety a zednické práce na bytovém domě č. p. 67“, vybrána firma 
WINDOW HOLDING  a.s. a uzavření smlouvy. 

6. Navýšení rozpočtu na opravu komunkací ze 30 000,- na 100 000,- Kč a pověřuje 
starostku k uzavření smlouvy na základě výběrového řízení. 

7. Vyřazení nefunkčních sekačk STIGA a QUATRO z majetku obce  z  důvodu 
neekonomičnosti opravy. 

8. Opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření 
Obce Bradlecká Lhota za rok 2010 dle přílohy. 

9. Zpracování a odeslání návrhu na odstoupení od smlouvy na Zpracování Návrhu 
Územního plánu Bradlecká Lhota v případě, že nebude předán do 30. 6. 2011 v odpovídající 
kvalitě a v souladu s platnými zákony včetně prováděcích vyhlášek. 

10. Finanční příspěvek na pořádání sportovní akce „2HRADY“ pro TJ Sokol Bradlecká 
Lhota ve výši 5 000,- Kč. 

11. Doplnění usnesení z ustavujícího zasedání OZ Bradlecká Lhota konaného dne 12. 
11. 2010 bod č. 6 takto: „Stanovení odměny všech členů zastupitelstva obce Bradlecká Lhota, 
ve výši 80 % nároku dle Nařízení vlády č. 20/2009, které mění a doplňuje Nařízení vlády 
č.37/2003  a to s platností od 15. 11. 2011 takto: 

    Starostka dle sloupců 6 a 9 

    Místostarosta dle sloupců 7 a 9 

    Předsedové komisí a výborů dle slouců 11 a 14“ 

12. Jmenování komise pro výběrová řízení na instalci inf. radarů a opravu kumunikací 
ve složení: 

    Drahuše Hercíková  Jaromír Kyselo 

    Bronislav Tomeš  Simona Tahalová 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bradlecká Lhota za rok 2010 
s výhradou. 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Tábor za rok 
2010. 

3. Komunitní plán sociálních služeb na Lomnicku 
 

 
 
 

 



Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka Obce Bradlecká Lhota 

 


