
Usnesení 
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Bradlecké Lhotě konaného 

dne 11. 12. 2020. 
 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Rozpočtové provizorium dle přílohy 

 

2. Návrh na pořízení změny Územního plánu Bradlecká Lhota navrhovatelů Petra a Lenky Blažkových 

bude podkladem pro příští změnu Územního plánu Bradlecká Lhota. Zastupitelstvo obce však v 

současné době nesouhlasí se zahájením pořizování změny. Příští změna územního plánu bude 

zahájena až na základě shromáždění více návrhů či jako součást zpracované zprávy o uplatňování 

územního plánu. 

 

3. Návrh na pořízení změny Územního plánu Bradlecká Lhota navrhovatele Milana Jirouše bude 

podkladem pro příští změnu Územního plánu Bradlecká Lhota. Zastupitelstvo obce však v současné 

době nesouhlasí se zahájením pořizování změny. Příští změna územního plánu bude zahájena až na 

základě shromáždění více návrhů či jako součást zpracované zprávy o uplatňování územního plánu. 

 

4. Návrh na pořízení změny Územního plánu Bradlecká Lhota navrhovatele Jiřího Švůgera bude 

podkladem pro příští změnu Územního plánu Bradlecká Lhota. Zastupitelstvo obce však v současné 

době nesouhlasí se zahájením pořizování změny. Příští změna územního plánu bude zahájena až na 

základě shromáždění více návrhů či jako součást zpracované zprávy o uplatňování územního plánu. 

 

5. Návrh na pořízení změny Územního plánu Bradlecká Lhota navrhovatele Toma Bareše bude 

podkladem pro příští změnu Územního plánu Bradlecká Lhota. Zastupitelstvo obce však v současné 

době nesouhlasí se zahájením pořizování změny. Příští změna územního plánu bude zahájena až na 

základě shromáždění více návrhů či jako součást zpracované zprávy o uplatňování územního plánu. 

 

6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Bradlecká Lhota navrhovatelky Martiny Haratické bude 

podkladem pro příští změnu Územního plánu Bradlecká Lhota. Zastupitelstvo obce však v současné 

době nesouhlasí se zahájením pořizování změny. Příští změna územního plánu bude zahájena až na 

základě shromáždění více návrhů či jako součást zpracované zprávy o uplatňování územního plánu. 

 

7. Výběr návrhu na znak a vlajku a volí variantu č. 1 dle přílohy. 

 

8. Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci MK p.č. 637 pro společné územní a stavební 

povolení podle nabídky dle přílohy v rozsahu oddílu DUSP rozděleného na první část zaměření a 

situaci s návrhem vypořádání pozemků v částce 35 000,- Kč + DPH. 

 

9. Přílohu č. 1 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur na rok 2020 dle přílohy. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy. 

 

11. Uzavření dohody o provedení práce na rok 2021 s těmito zastupiteli: 

 

Luděk Morávek – vyhrnování sněhu a doprava traktorem 

Martin Eder – domovnictví v KD 

Mgr. Simona Tahalová – vedení knihovny 

 

 

 

 



 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy 

  

2. Projednání nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů za rok 2019 a ponechání sazby místního poplatku za jeho provoz 

ve schválené výši.  

 

3. Zprávu o finanční činnosti DSO „MIKROREGIONU TÁBOR“ v roce 2020 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

1. Všem zastupitelům předložit podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2021. 

Termín: do 20. 1. 2021 

Zodpovídá: Zastupitelé 

 

2. Inventarizační komisi provést inventarizaci majetku do 31. 12. 2020. 

Termín: do 31. 12. 2021 

Zodpovídá: Tahalová Simona 

 

3. Zpracovat návrh na úpravu dětského a antukového hřiště. 

Termín: do 20. 1. 2021 

Zodpovídá: Bronislav Tomeš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mgr. Simona Tahalová Tomeš Bronislav 

předseda návrhové komise starosta Obce Bradlecká Lhota 

 


