Usnesení
ze 37. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. ledna 2014 od 17.00 hodin

Usn.č. 1/2014
ZO neschvaluje Smlouvy o zřízení věcných břemen č. A.0332-00081 a A.0332/00100 mezi ČEPS a.s.
jako oprávněným a Obcí Brniště jako povinným – akce vedení 400 kV V 451/448, TR Babylon – TR
Bezděčín
Usn.č. 2/2014
ZO neschvaluje předloženou Dohodu o jednorázové náhradě za omezení v užívání nemovitosti
č. D-A.0332-0036 mezi ČEPS a.s. a Obcí Brniště
Usn.č. 3/2014
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu: „CL, Brniště, Jáchymov 53m, úpr.NN“ č. IP-12-4004346/001 mezi Obcí Brniště jako
budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou za jednorázovou náhradu ve výši
1000,- Kč pro pozemek 631/1 – ostatní plocha v k.ú. Hlemýždí s podmínkou, že veškeré práce
zasahující do MK budou prováděny protlakem.
Usn.č. 4/2014
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda
s vlastníkem pozemku) mezi Obcí Brniště (vlastník pozemku p.č. 209 v k.ú. Velký Grunov, obec
Brniště) a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (stavebník). Vlastník
umožní stavebníkovi provést stavbu „Oprava dopravní infrastruktury po povodni 2013, III/2708 Velký
Grunov, Havárie opěrné zdi“.
Usn.č. 5/2014
ZO projednalo a stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu za
výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
s platností od 1. ledna 2014
- místostarosta 7509,- Kč
- předsedové výborů 1120,- Kč
- členové výborů 880,- Kč
- člen zastupitelstva 360,- Kč
Usn.č. 6/2014
ZO schvaluje, z důvodu plánované výstavby rodinných domků v Hlemýždí – plocha Z8 požadavek na
zpracování územní studie US.1 Brniště, podání žádosti k pořizovateli územní studie Městskému
úřadu Česká Lípa, Úřad územního plánování, ZO schválilo požadavky k řešení dle nabídky firmy
TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Turnov.
Usn.č. 7/2014
ZO schvaluje pokračování přípravných prací spojených se změnou č. 1 územního plánu Brniště
Usn.č. 8/2014
ZO schvaluje pachtovní smlouvu č. 44/2014 mezi Obcí Brniště a Podralským nadačním fondem ZOD
Brniště na propachtování části pozemků č. 1477/1 – TTP o výměře cca 3700 m2 a 1477/2 – TPP o
výměře cca 1000 m2 v k.ú. Brniště, obec Brniště za účelem realizace projektu OPŽP „Zahrada a
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venkovní učebna ekocentra“. Výše pachtovného činí celkem 800,- Kč. Smlouva je uzavřena na dobu
určitou do 31.12.2023.

Miloš Matys
místostarosta

Ing. Ivan Pastorek
starosta
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