Zápis ze zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 3. 11. 2022
Přítomni: Bouda, Brodská, Čimburová, Hrbková, Kačenová, Trefášová
Hosté: Soldán,Wolfovi
Info:
-

-

-

-

-

V současné době má osadní výbor Andělská Hora šest členů, na příštím zasedání
zastupitelstva města budeme navrhovat posledního člena pana Michala Soldána
Byl podán návrh do rozpočtu města pro rok 2023 na realizaci klubovny v Andělské Hoře
V rámci úspor se světla v Andělské Hoře zhasínají podle příjezdu posledního a prvního vlaku.
Prosíme o ponechání rozsvíceného veřejného osvětlení podél hlavní silnice po celou noc.
Technická možnost celonočního rozsvícení VO podél krajské komunikace bude prověřena,
příp. realizována do 25.11.2022.
Byly prořezány stromy na návsi a opraven křížek u kaštanů
Byl upraven prostor u lavičky nad kostelem, v brzké době bude instalována panoramatická
cedulka. Panaromatická tabulka bude instalována nejpozději do 25.11.2022.
Byly zakoupeny nové betonové sety na sportovní hřiště
Je opravována krajnice podél č.p. 31.
Plán akcí OV pro rok 2022–2023.
o Mikuláš 26. 11. 2022 15:00 na návsi-živý Betlém, společná cesta ke kostelu, kde
proběhne adventní vyrábění a poté nás navštíví Mikuláš a jeho družina
o Stopovaná 25. 3. 2023
o Dětský den 27. 5. 2023
o Loučení s létem 9. 9. 2023
o Data akcí jsou orientační a mohou se změnit
Prosíme o informace
o K opravě rybníka. Oprava poškozené fólie na dně rybníka bude provedena na jaře
2023. Současně bude provedena kontrola lokalit, ze kterých se rybník dopouští.
o Výsadba červeného kaštanu ke kaštanům. Bude provedeno v průběhu vegetačního
klidu. O výsadbě bude informována předsedkyně OV AH.
o Kdy proběhne oprava přejezdu. Oprava bude provedena současně s realizací
rekonstrukce železniční stanice v Chrastavě – předpoklad r. 2024
Prosíme o opravy a údržbu
o Dovoz betlémské chýše a 5ks pivních setů 25. 11. 2022 Bude zajištěno…
o Připojení elektřiny k Betlému na návsi do 25. 11. 2022 Bude zajištěno…
o Nezamlžující zrcadlo a díra u přejezdu. Výtluk u přejezdu je již opraven. Funkčnost
vyhřívaného zrcadla bude prověřena (nejpozději do 25.11.22). O výsledku kontroly
budeme telefonicky informovat předsedkyni OV.
o Prořezání náletů v keři u kaštanu a pokácení javoru na cestě k vlaku. O případné
pokácení bude písemně požádán odbor životního prostředí. Nálety budou odstraněny
nejpozději do realizace instalace vánoční výzdoby.
o Výměna sítí na sportovním hřišti a oprava ohniště. Oprava ohniště (zpětné
zabetonování) bude provedeno za vhodných klimatických podmínek. Oprava, příp.
výměna sítí bude provedena na jeře 2023.
o Nový koš na psí exkrementy ke kostelu. Koš bude vyměněn za nový do konce
listopadu 2022
o Schodiště k vlaku – dlaždice kloužou. Realizace nejvhodnějšího opatření bude
provedena na jaře 2023.
o Oslovení SŽDC s žádostí o prokácení náletů podél trati-komplet, celý pozemek.
Požadavek předáme správci tratě.
Osadní výbor Andělská Hora a přítomní občané navrhují snížení daně z nemovitosti
v katastrálním území Andělská Hora z 5 na 4.
Prosíme o vyjádření k zápisu
Osadní výbor Andělská Hora

