Pozvánka
na 25. zasedání Zastupitelstva obce Brniště, které se koná

ve středu 9. prosince 2020
od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení minulých zápisů ze zasedání zastupitelstva
Program jednání zastupitelstva
Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brniště na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brniště
Dodatek s firmou AVE a.s. ceník na rok 2021 v návaznosti na smlouvu o zneškodňování komunálních,
separovaných, nebezpečných a velkoobjemových odpadů v obci
Projekt „Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko“ – digitální systém
Změna vnitřní směrnice č. 2/2019 Zásady pronájmu, pachtu, prodeje pozemků včetně pronájmu i
prodeje sklepů a jednorázových náhrad za zřízení věcných břemen v majetku obce Brniště
Smlouva o poskytování služeb s firmou JRK Česká republika s.r.o. v odpadovém hospodářství a aplikace
Econit
Podání žádosti o dotaci na akci "Střelnice" do programu MMR dotační titul 117d8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“
Příkazní smlouva na akci „Vzduchovková střelnice“
Přijmutí finančního daru od firmy Partner In Pet Food pro mladé střelce ve výši 80.000 Kč
Umístění bankomatu do obce
Příspěvek na žáka pro školskou oblast Mimoň
Zrušení přílohy Libereckého kraje ve Zpravodajství
Revokace usnesení č. 206/2020 z 11. listopadu 2020 – zřízení věcného břemene a smlouvu o právu

provést stavbu č. IV-12-4009597/VB/2 s ČEZ
19) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4010916
s ČEZ a.s.
20) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-124011543/VB/02 s ČEZ a.s.
21) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2/2017 se ZOD Brniště a.s. (sad)
22) Prodeje pozemku p.č. 18 v k.ú. Velký Grunov o výměře 977 m2
23) Žádost o finanční příspěvek zapsaného spolku Druhá šance ve výši 5.000,- Kč
24) Rozpočtové opatření č. 9/2020
25) Diskuze
26) Závěr

Mgr. Michal Vinš
starosta v.r.

(otisk úředního razítka)

