
Zápis schůze ZO konaná dne 25.1.2010 
 
Počet přítomných: 5 
Omluven: 1 
Hosté:3 
 
Jednání zahájil a řídil starosta pan Gustav Pilz 
Zasedání je usnášení schopné 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šorf st., Milan Vlášek – pro 5 hlasů 
 
 

1. Program jednání zastupitelstva – pro 5 hlasů 
 

2. Česká pošta  - nová otevírací doba od 1.2.2010 je 14,30 – 16,30 
 

3. Arnold – sjezd na obecní komunikaci povoleno obecním úřadem pro 5 hlasů 
 

4. Žádost o udělení souhlasu se stavbou RD na ppč 340/7 , stavebník p. Meinlschmidt 
– pro 5 hlasů 

 
5. Veřejná schůze – termín 20.2.2010 – pro 5 hlasů 

 
6. Dotace zámecká zahrada – nyní je podána žádost se všemi náležitostmi a budeme 

čekat na rozhodnutí. Setkání na místě s projektantkou, paní Kremnickou a domluvit 
postup dalšího kácení, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací. 

 
7. Dotace informace – novoborsko – zeleň, oprava hřbitovních zdí – pro 5 hlasů 

 
8. Finance – denní limit pro internetové bankovnictví běžný účet u KB 50.000 – pro 5 

hlasů 
 

9. Proplacení faktury panu Lorenzovi za oplocení hřiště – pro 5 hlasů 
 

10. Voda Nové Domka – pan Gregor nabídl k dispozici bagr a bagristu a obec zaplatí 
pohonné hmoty. Před realizací se sejdeme s SčVK, panem Gregorem a dohodneme 
podmínky pro realizaci. Dále oslovíme všechny potencionální zájemce o přípojku. 

 
11. Dotace na sítě na pozemky pod Borůvkou – požádáme pana Pachla o pomoc při 

zpracování žádosti o dotaci – pro 5 hlasů 
 

12. MDŽ 6.3. – recesistická akce pro 5 hlasů, květina pro každou ženu – pro 5 hlasů 
 

13. Sehnat restaurátora na kontrolu sochy v kapličce a na kontrolu oltáře a varhan. 
 

14. Velikonoční mše – požádáme pana faráře o neděli 4.4.2010 
 

15. Udělení plné moci pro pana Frančíka – dojednání smlouvy s RWE na odkup nového 
plynovodu, který se bude budovat na ppč 577/4 a 577/1 

 
 
Zapsal:                                        Schválil:                                                                 Kontroloval: 


