
1. Jarní Veřejná schůze Osadního výboru Dolní Pihel 29.3.2018  
  

Body schůze: 

1. ÚVOD  

– PŘIVÝTÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚSTA NOVÝ BOR 

2. Vyhodnocení a seznámení s rozpočtem roku 2017 

Podrobné vyúčtování bude k dispozici na Veřejné schůzi 

Příspěvek od města Nový Bor pro rok 2017    15 000,00 Kč  

Zůstatek příspěvku 2017 vráceno městu Nový Bor      5 124,00 Kč  

Celkem vyčerpáno z příspěvku rok 2017 -    9 876,00 Kč  
 

3. Návrh jednotlivých akcí, který pořádá OV Dolní Pihel a předpoklad plánovaného rozpočtu pro rok 2018 

Návrh akcí pořádáných OV Dolní Pihel pro rok 2018 
Příspěvek od města Nový Bor pro rok 2018 15 000 Kč 

Zůstatek příspěvku 2018 5 900 Kč 
  

Předpokládaný rozpočet jednotlivých akcí pro rok 2018 
Položka Datum poznámka částka 

1. 29.3.2018 Veřejná schůze  v 17:00   

2. 7.4.2018 Veřejná brigáda a ukliďmepříkopy 1 000 Kč 

3. 14.4.2018 Morana - Oslava OV 1 500 Kč 

4.   Úklid na dětském hřišti - listí + klacky   

5. říjen - listopad  2. veřejná brigáda 1 000 Kč 

6. říjen Lampiónový průvod 2 000 Kč 

7. prosinec  Mikuláš balíčky  3 600 Kč 

Návrhy - co se zbytkem peněz pro rok 2018 cca 5900 Kč 

8. podzim zima - bazén  

9. podzim - zima - zimní stadion  

10. příspěvek na zábavu v hospodě - kapela 

11. Dílničky - Bukovany 

        

Celkem součet předpokládaných výdajů 2018 9 100 Kč 

 

4. Brigády  

a) Jarní veřejná brigáda + ukliďme příkopy 

- Veřejná brigáda spojená s akcí ukliďme příkopy 

- Termín: 7.4.2018 

- Sraz – v 9:00 u Severky  

Úklidu a Veřejné brigády se z účastnilo cca 11 spoluobčanů  

✓ Úklid příkopů – od cedule směr Horní Pihel, od cedule D.P. směr Sloup v Čechách , směr Bukovany 

a směr Zlatý Buřt 

✓ Veřejná brigáda 

▪  úklid shrabání listí na travnatých plochách a úklid kolem zastávek 



▪  Úklid na mostě směr Pivovarský rybník  

 

b)  Úklid na dětském hřišti 

▪ Úklid na dětském hřišti teprve proběhne 

▪ Prosíme Město Nový Bor o kontrolu stavu a natření dětských atrakcí ( vysušený nátěr a 

úbytek ochranného nátěru)  

 

- Termín: upřesní se dle možností (plánováno mezi 2 ½ dubna a 1 ½ května)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Akce proběhla viz bod výše 

 

5. Morana – jelikož je už dost akcí v březnu, tak bychom ji přesunuli až na polovinu dubna  

- Termín: 14.4.2018 

- Čas : 14:00  

- Sraz: u Pihelské Pivnice (Severky)  

 

6. Umístění informačních cedulí k Pihelskému rybníku a na Pihelský kopec 

- Priorita  

- Brigáda – stezka na kopec – rozdělaný návrh z minulých let (dokončení rok 2018)   

- R. Mikeš – domluvit si schůzku informační centrum  

▪ Přislíbeno od paní Capouchové z odboru správy majetku, že by bylo možné použít vyřazený 

rozcestník  

 

7. Náměty a připomínky spoluobčanů  

a) Námět od paní Šorfové viz text níže:   

▪ Předání na pana Starostu. Dotaz od spoluobčanky Dolního Pihelu paní Blanky Šorfové  

 

Dobrý den, Každý pátek vychází v Českolipském deníku soutěž Jak jsme žili v Československu v 

letech 1918-1992. Dnes je v novinách Svojkov, neměli bychom se jako obec také zviditelnit. Máme 

dost fotografií jako třeba Mimrovnu, Milax, později Severku, školu a jejich bývalé žáky a spoustu 

starších i nových fotografií. Spoustu fotek má i Michal Fuljer. Mohli bychom, také něco poslat. 

Emailová adresa: petra.hamova@denik.cz.  

b) Další návrhy – např. viz tab. 1 využití finančního příspěvku od města Nový Bor a dále.  

 



8. Diskuse a doplnění bodů  

- Žádost od spoluobčanů Dolního Pihelu a OV Dolní Pihel 

▪ 4 lavičky – rozmístění – náměstíčko, lavička u mostu směr Pivovarský rybník, dětské hřiště, 

na hrázi u Pivovarského rybníku  

▪ Nové branky na dětském hřišti  

▪ Natření dětských atrakcí – ochranný nátěr viz bod brigáda na dětském hřišti (správce 

Město Nový Bor) 

▪ Zkrášlení kolem bytovek – oprava komunikace – popřípadě dodělání nedodělků 

▪ Špatný sklon u prostřední bytovky – spoluobčané se obávají zatýkání vody při deštích 

▪ U bytovek – cedule obytná zóna z obou stran  

▪ U bytovek cedule a koš na psí exkrementy  

▪ Problematika cesty od Zlatého Buřtu do Pihelu – velký provoz při uzavírkách, nedodržování 

nerespektování rychlosti“  

▪ U bytovky 234 prosíme o vyhrabání štěrku a navezení hlíny k obnově zelně před bytovkou 

– stavební odbor  pan Bezouška  

 

 

9.  Ukončení schůze 

 

Zapsal:            Datum: 

Radek Mikeš           11.4.2018 

 

Osadní výbor Dolní Pihel 


