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OZNÁMENÍ STAROSTY
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám
26. zasedání Zastupitelstva obce Horní Police,
které se bude konat ve středu 22. prosince 2021 od 18:00 hodin na OÚ v Horní Polici.
Program:
1) Rozpočet obce na rok 2022,
2) Rozpočet PO na rok 2022, střednědobý výhled hospodaření PO na roky 2023 - 2024,
3) Propachtování pozemků p.č. 513/3 o výměře 1511 m² a p.č. 519 o výměře 1125 m²
k zemědělským účelům na dobu určitou,
4) Propachtování části pozemku p.č. 446 o výměře 244 m2 k zahrádkářské činnosti na
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou,
5) Pronájem nebytového prostoru - garáže v areálu zámku na části pozemku p. č. 124/1 a
části pozemku p. č. 125 o výměře 300m², jako manipulační plochu na dobu neurčitou
s roční výpovědní lhůtou.
6) Prodej pozemku p.č. 189, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba
občanského vybavení bez č.p./č.ev. o výměře 68 m²,
7) Pronájem nebytového prostoru v areálu zámku p.č. 124/1 v jižním traktu o výměře 40
m² na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
8) Revokace usnesení č. 24/53/2021,
9) Prodej pozemků p.č. 513/4 výměra 728 m² a p.č. 513/11 výměře 727 m²,
10) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 38/1 m²,
11) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.č. 44/1,
12) Schválení Komunitního plánu sociálních služeb ORP Česká Lípa,
13) Okresní soud Česká Lípa - volby přísedících,
14) Žádosti o finanční příspěvky,
15) Rozpočtové opatření č. 5/2021.
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Účastníci jednání jsou povinni použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
respirátor (FFP2, KN95), nano roušku a dodržovat mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry.
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