Pozvánka
na 16. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná

ve středu 22. ledna 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Program:
1)
2)
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Zahájení a schválení minulého zápisu ze zasedání zastupitelstva
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Program jednání zastupitelstva
Strategický dokument rozvoje obce do roku 2024
Servis varovných systémů Colsys – rozhlas
Zapojení se do národního rozvojového programu mobility – výtah na obecní úřad, poštu a k lékaři
Žádost o dotaci z programu 7.1 Kulturní aktivity v LBK – Brnišťská pouť
Žádost o dotaci z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v LBK – restaurování oltáře do kaple
Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově
Žádost o dotaci z programu 7.8 Podpora informačních center v LBK – tvorba propagačních materiálů a
multimediální výstupy
Žádost o dotaci z programu OPŽP osa 3 – odpady – pořízení nádob na separátní odpad a lis
Dodatek s firmou AVE a.s. ceník na rok 2020 v návaznosti na smlouvu o zneškodňování komunálních,
separovaných, nebezpečných a velkoobjemových odpadů v obci
Navýšení odměn členům zastupitelstva na rok 2020
Volba člena finančního výboru
Zápis z jednání osadního výboru Luhov
Záměr prodeje nemovitosti stodola st. 106 a související pozemky v k.ú. Brniště dle geometrického plánu
GP
Prodej pozemku p.č. 35/18 o výměře 139 m2 a p.p.č. 35/13 o výměře 101 m2 v k.ú. Hlemýždí – paní
Slaninová
Koupě pozemku p.č. 46/2 o výměře 108 m2 v k.ú. Hlemýždí od paní Slaninové
Žádost o pronájem části areálu Lesního zátiší na akci Brnišťská pouť – Jaroslav Janeček
Žádost o pronájem „Kavárny“ v areálu Lesního zátiší na akci Brnišťská pouť – Martin Šteffl
Žádost o finanční příspěvek Denní pobytové a sociální služby p.o. Česká Lípa
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Diskuze
Závěr

Mgr. Michal Vinš
starosta v.r.

(otisk úředního razítka)

