Usnesení
ze 33. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 25. září 2013 od 17. hodin na sále
kulturního domu v Brništi

Usn.č. 75/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Brniště.
Usn.č. 76/2013
ZO schvaluje Povodňový plán obce Brniště zpracovaný firmou AQUATEST a.s. Most.
Usn.č. 77/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Grantového fondu LK do 2. Výzvy z Programu resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogram 2.1 –
Program obnovy venkova – na akci „Multifunkční společenská místnost čp. 102 Brniště“.
Usn.č. 78/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Římskokatolickou farností Brniště IČ 62237713
jako prodávající a Obcí Brniště IČ 00260401 jako kupující a to na p.p.č. 1575 díl a o výměře 17 m2 –
ostatní plocha oddělená GP pro změnu hranic pozemků č. 457-205/2013 pro k.ú. Brniště, obec
Brniště za dohodnutou kupní cenu 1700,- Kč.
Usn.č. 79/2013
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi manželi Irenou Studeckou a Václavem
Studeckým, trvale bytem Velký Grunov čp. 27, Brniště jako budoucími prodávajícími a Obcí Brniště
jako budoucí kupující na prodej části p.p.č. 304/3 o výměře cca 10,70 m2 za cenu 50,- Kč za m2. Po
dokončení stavby bude p.p.č. 304/3 geometricky zaměřena – akce „Chodník Velký Grunov – 1.etapa“
Usn.č. 80/2013
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi ZOD Brniště a.s. IČ 00119407 jako budoucím
prodávajícím a Obcí Brniště IČ 00260401 jako budoucí kupující na prodej částí parcel v k.ú. Velký
Grunov a to část p.č. 1306 o výměře cca 117,21 m2, část p.č. 302 o výměře cca 13 m2, část p.č. 733/1
o výměře cca 21,69 m2 a část p.č. 300 o výměře cca 16,30 m2 za cenu 50,- Kč za m2. Po ukončení
stavby budou parcely geometricky zaměřeny – akce „Chodník Velký Grunov – 1.etapa“.
Usn.č. 81/2013
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. OLP/2239/2013 o zřízení věcného břemene – akce
„Chodník Velký Grunov – 1. etapa“ mezi Libereckým krajem (povinný) a Obcí Brniště (oprávněný) –
p.p.č. 1118 a 1216 v k.ú. Velký Grunov – VB bude zřízeno bezúplatně.
Usn.č. 82/2013
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. OLP/2612/2013 o zřízení věcného břemene – akce
„Chodník Velký Grunov – 1. etapa mezi Libereckým krajem (povinný) a Obcí Brniště (oprávněný)
p.p.č. 1118 v k.ú. Velký Grunov – VB bude zřízeno za úplatu v ceně 1846,50 Kč.
Usn.č. 83/2013
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. OLP/2397/2013 o zřízení věcného břemene – akce
„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty – k.ú. Brniště“ mezi Libereckým krajem (povinný) a Obcí Brniště
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(oprávněný) p.p.č. 1595/5, p.p.č. 1599/18 a p.p.č. 1749 v k.ú. Brniště – VB bude zřízeno za úplatu
v ceně 8851,15 Kč.

Miloš Matys
místostarosta

Ing. Ivan Pastorek
starosta
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