Zápis ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves konané dne 25.2.2010.

Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: Šmejkalová M. Hromádková I.
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. Výkaz na les vypracuje pan Šmejkal. Výkaz
na odpady vyplnil a odeslal starosta obce. Ostřihání keřů u pomníku je domluvené.
3. Český statistický úřad Plzeň – dotaz zdali v obci je číslo popisné 54. Toto číslo v obci
není. Sdružení obcí Kdyňska-společný projekt na mapy. Prezentaci obce v publikaci
Cestujeme po Čechách.
Záchranný hasičský sbor- školení velitelů a strojníků. KÚ Plzeň-Dopravní obslužnost za
rok 2010 činí 2780,- Kč.
4. Pan Ries - potvrzení na přístupovou cestu na parcely k jeho rodinnému domku. Obec
potvrzuje, že po dobu existence obce tyto parcely sloužily jako přístupová cesta
k rodinnému domku. Není jiný přístup. Zastupitelstvo obce toto schválilo.
Musí se nechat opravit akumulační kamna. Nehřejí. Na cestu na Pranty dát ceduli, že
se komunikace v zimě neudržuje. U koupaliště se nechají ostřihat túje a u kapličky
omladit kaštany.
Zastupitelstvo obce schválilo, že parcela 39/1 o výměře 904 m2 na základě žádosti
veřejné nabídky obce- zast. obce rozhodlo o prodeji parcely za 60,- Kč za m2.
5. Pan Provalil by chtěl udělat změnu kultury pozemku z louky na zahradu. Toto si může
zařídit osobně. Cesta k jeho rodinnému domku by se měla opravit. Bylo mu řečeno,
že až obec dostane dotaci na opravu komunikací. Pan Hudec měl připomínku, že se
musí odhrnovat sníh před hasičárnou. Pan Polák- Zásahové družstvo bylo oceněno.
Dostalo čestné uznání. Pan Šmejkal- zakoupit záložní disk na počítač. Zastupitelstvo
obce toto odsouhlasilo.
6. Schůzi ukončil starosta obce ve 20.00 hodin.

Zapsala: Štípková Z.

Starosta obce: Václav Kraft

Ověřovatelé zápisu: Šmejkalová Michaela
Hromádková Irena

