
Usnesení 
ze  7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bradlecká Lhota 

konaného dne 10. 8. 2007 
Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 
 

1.Rozhodnutí o námitkách podaných k vymezení zastavěného území Obce Bradlecká Lhota a schvaluje 
vydání Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území Obce Bradlecká Lhota.   

2.Přemístění plánované stavby technického zázemí u Požární nádrže – koupaliště do prostoru u 
odstavné plochy pro automobily, kolmo na komunikaci a zmenšení původních rozměrů o 
plánovanou rezervu. 

3.Pověření starostky Drahuše Hercíkové k jednání s ostatními obcemi Mikroregionu Tábor o 
zřízení informačních tabulí u památek v obci (socha svaté trojice a Panny Marie) v trase 
cyklotrasy Tábor – Bradlec a přípravě případného zřízení cyklostezky Bradlecká Lhota - 
Železnice. 

4.Připojení Obce Bradlecká Lhota ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci. 

5.Náplně práce Finančního výboru a Kontrolního výboru dle přílohy a pověřuje členy těchto 
výborů provádět kontrolní činnost dle těchto náplní. 

6.Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy. 

7.Návrh smlouvy na zřízení věcného břemena „nerušeného přístupu a průjezdu pro motorová i 
nemotorová vozidla k nemovitosti č.p. 40 ve prospěch manželů Jany a Jiřího Maštalířových, 
Bradlecká Lhota 40 za jednorázovou úplatu 100 Kč. 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1.Provedení kontroly pokladny dne 20. 6. 2007 bez zjištěných závad. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

1.Předsedovi stavební komise a místostarostovi zajistit připevnění pamětní desky J. J. Fučíka na 
objekt bývalé školy. 

        Nový termín: 15.10. 2007 
  Zodpovídá: Erlebachová R., Tomeš B. 
 

2.Starostce a předsedovi stavební komise projednat a uzavřít výběrové řízení na zakázku – 
Oprava silničního mostu. 

Termín: 31.8. 2007 
Zodpovídá: Hercíková D., Erlebachová R. 

 
3.Starostce a místostarostovi zadat zaměření obecního pozemku p.č. 697/1 dle možností rozpočtu 

do konce roku 2007 
        Termín: 31.12. 2007 

  Zodpovídá: Hercíková D., Tomeš B. 
 

4.Místostarostovi zaslat organizátorům akce informaci o záměru obce připojit se ke smlouvě obcí 
a měst proti daňové diskriminaci. 

        Termín: 17.8. 2007 
Zodpovídá: Tomeš B. 
 

5.Předs. stavební komise a místostarostovi zpracovat připomínky ke smlouvě o právu provést 
stavbu na obecním pozemku p.č. 662 – manželé Staňkovi. 

        Termín: 17.8. 2007 
Zodpovídá: Erlebachová R., Tomeš B. 

 
Tomeš Bronislav Hercíková Drahuše 

předseda návrhové komise starostka obce Bradlecká Lhota 
 


