Zápis ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves konané dne 2.září 2009.

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: Polák J.,Šmejkalová M.
Program: 1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Došlá pošta
4. Různé záležitosti obce
5. Diskuse
6. Závěr

1. Schůzi zahájil a vedl starosta obce. Přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem schůze.
2. Starosta přečetl usnesení z minulé schůze. Stromy jsou ořezané. Markovi bylo
sděleno, aby posekal pozemky kolem Levičky.
3. Zápis o poškození dřevin u cesty na Hájek. KÚ Plzeňský kraj- odbor dopravy-není
žádná změna. Dotace na pořízení CZECH POINT je na účtu.Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Domažlice a obcí Nová Ves ohledně
administrace na CZECH POINT. Policie ČR- stížnost od pana Balhara, že u pohostinství
pana Jandy dochází k rušení nočního klidu. Policie zaslala úřední záznam. Starosta jej
přečetl. KÚ Plzeňský kraj- kontrola na dotace z obnovy venkova v měsíci říjnu. Marie
Smetanová bytem Tachov žádá o pronájem obecní parcely proti domku č. 49.
Zastupitelstvo obce toto zamítlo a napíše jí dopis, aby parcelu vyklidila.
4. Starosta odpověděl písemně na odkoupení obecní parcely paní Ivaně Vaňkové. Cena
za m2 je 60 Kč. Starosta obce navštívil paní Kebrlovou a paní Budskou a předal jim
dárek k jubileu. Pomník na Ráji se obnovuje. Starosta Kdyně ho staví dle předlohy.
Obec nechala vyřezat stromy a posekat kolem cesty a hřiště. Paní Marešová by chtěla
odkoupit pozemek před domkem. Pan Ing. Hynčík si chce postavit na pastvině
p.č.2189/1 hospodářský přístřešek. Zastupitelstvo obce s tímto souhlasí.
5. Paní Šimková připomenula, že na hřišti je odkrytá díra, do které odtéká voda. Obec
toto nechá přikrýt. Sloup u cesty ke kopci už leží několik roků a je třeba ho odklidit.
6. Schůzi ukončil starosta obce ve 22.00 hodin.

Zapsala: Štípková Zdeňka

Ověřovatelé zápisu: Polák Josef

Starosta obce: Václav Kraft

Šmejkalová Michaela

