Usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. března 2013
Usn. č. 21/2013
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu č. UCL/3696/11/BÚP-184/OE/13/Haš s ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových - bezúplatný převod pozemku p.č. 1660 v k.ú. Brniště.
Podpisem této smlouvy pověřuje starostu obce Ing. Ivana Pastorka.

Usn. č. 22/2013
ZO schvaluje v rámci realizované stavby Luhov, Nový Luhov – VN + TS+ obnova sítě smlouvu o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín – Podmokly, Teplická 874/8.
Finanční náhrada za omezení na pozemcích p.č. 651/1 a 658/5 v k.ú. Luhov u Mimoně činí celkem
1.000,- Kč.

Usn.č. 23/2013
ZO schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2012 bez výhrad. V hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky

Usn.č. 24/2013
ZO schvaluje žádost PNF ZOD Brniště o využití pozemků ve vlastnictví obce pro účely koňské stezky
Podralskem bezplatné využití obecních pozemků pro účely koňské stezky Podralskem budované
Podralským nadačním fondem Brniště čp. 1 a to
k.ú. Velký Grunov – p.č. 184/1, 1185/3
k.ú. Hlemýždí – p.č. 633

Usn.č. 25/2013
ZO schvaluje záměr opětovného pronajmutí Brnišťského rybníka u nádraží ČD. Tento záměr bude
vyvěšen na úřední desce a na ZO v měsíci dubnu bude vybrán nájemce. Nájemní doba bude
odsouhlasena na dobu určitou od 1.6.2013 do 31.5.2023.

Uns. č. 26/2013
ZO schvaluje záměr prodej pozemků p.č. 1102/14 o výměře 482 ma - ostatní plocha a 1102/15 o
výměře 397 m2 – ostatní plocha v k.ú. Velký Grunov a prodeje pozemku p.č. 1102/14 o výměře 482
m2 – ostatní plocha a 1102/15 o výměře 397 m2 – ostatní plocha v k.ú. Velký Grunov za minimální
cenu 50,- Kč za m2 + náklady řízení.

Uns.č. 27/2013
ZO schvaluje částku 3.000,- Kč na poskytnutí dotace na sociální službu, která se zaměřuje na
sekundární a terciální protidrogovou prevenci a minimalizaci sociálních a zdravotních dopadů
v oblasti užívání nelegálních drog pro společnost Most k naději, IČ 63125137 se sídlem
Most.Prostředky budou využity pro terénní program pro uživatele drog a služeb K-centra Liberec.
Zároveň požaduje informaci o stavu této problematiky v obci Brniště.
Usn. č. 28/2013
ZO schválilo tři trasy výstavby chodníků - v roce 2014 zrealizovat trasu 1 a 2, v roce 2015 realizace
trasy 3. Požaduje zažádat o dotace, včetně dotace na projektovou dokumentaci, kterou by měl
vyhlásit Krajský úřad LK v měsíci září – říjen 2013.
Jedná se o: 1) Velký Grunov - trasa křižovatka na Zákupy – ZŠ Velký Grunov – až po zastávku na
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Mimoň
2) Brniště - trasa náves – prodejna Prominent – ekologické centrum
3) Brniště – trasa modlitebna BJB – KD Brniště
.

Usn. č. 29/2013
ZO schvaluje v souvislosti s potřebou inventarizace počtu a technického stavu na opravy mostků
vypracování Pasportizace mostků a lávek přes Brnišťský potok v majetku obce Brniště firmou KH Mosty Česká Lípa. Součástí pasportizace bude mostní list, hlavní mostní prohlídka, fotodokumentace
a návrh oprav. Cena pasportizace vč. DPH 60.500- Kč
V rámci těchto oprav bude připravena dokumentace k opravě mostku u čp. 77 v Brništi.

Miloš Matys
místostarosta

Ing. Ivan Pastorek
starosta
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