
Usnesení 
ze 6. veřejného zasedání  obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě konaného 

dne 14.12. 2011 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Návrh na rozpočtové opatření č. 3  dle přílohy.  
 
2. Rozpočtové provizorium dle přílohy. 
 
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku 320 Kč/ osoba a rok. 
 
4. Směnu pozemků mezi obcí Bradlecká Lhota a panem Stanislavem Brožem dle Geometrického plánu č. 

312-208/2011 ze dne 29. 7. 2011. 
 
5. Uzavření kupní smlouvy č. S 1362/10 s Lesy ČR na pozemek p.č. 696/15. 
 
6. Příspěvek na podporu SONS na rok 2012 ve výši 500 Kč,- 
 
7. Uzavření nových pojistných smluv na pojistění odpovědnosti z provozu vozidel, při zachování 

pojistných podmínek. 
 
8. Podání žádostí o poskytnutí dotací na akce POV  

− vybudování odstavné plochy pro OA u hřbitova v Bradlecké |Lhotě 
− postupnou obnovu obecních komunikací dle možností rozpočtu 
− obnovu a doplnění veřejného osvětlení 
− místo setkávání – autobusová čekárna 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1. Provozní řád dopravy JSDHO Bradlecká Lhota 
2. Plán  inventur na rok 2011 dle přílohy  
3. Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a Odpisový plán obce dle přílohy 
4. Zprávu o finanční činnosti DSO „ Mikroregion Tábor“ v roce 2011 
5. Bere na vědomí žádost o pronájem části pozemku 97/1 I.Onderčinové 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

1. Všem zastupitelům předložit podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2012. 
Termín: do 18. 1. 2012 
Zodpovídá: Zastupitelé 

2. Invetarizační komisi provést inventarizaci majetku do 31. 12. 2011. 
Termín: do 31. 12. 2011 
Zodpovídá:Tomeš Bronislav 

3. Stavební komisi a finančnímu výboru projednat podmínky pronájmu. 
Termín: do 31. 1. 2012 
Zodpovídá:Tomeš Bronislav 

4. Komisi životního prostředí zpracovat návrh systému hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

Termín: do 30. 6. 2012 
Zodpovídá: Crhová Petra 

 
 
 

 
 

Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 
předseda návrhové komise starostka obce Bradlecká Lhota 

 


