
Zápis ze zasedání osadního výboru Andělská Hora ze dne 9. 3. 2023 

Přítomni: Bouda, Brodská, Čimburová, Hrbková, Kačenová, Soldán 

Omluveni: Trefášová 

Hosté: Čermáková, Kačena 

Info:  

- V roce 2022 bylo vyčerpáno z rozpočtu 89 684,96 Kč, z těchto peněz byly financovány akce Osadního 
výboru, zakoupeny lavice na sportovní hřiště a nová várnice. Zůstatek, tedy 96 800 Kč byl převeden do 
roku 2023.  

- V rozpočtu jsou chybně zaúčtovány sítě na sportovní hřiště za 26 800 Kč. Jednalo se o sítě 
v Andělohorské ulici. Rozdíl bude vyrovnán.  

- Celkový rozpočet na rok 2023 je 196 800 Kč.  
- Proběhl úklid skladovacích prostor ve sklepě CVA a byly zakoupeny skladovací boxy.  
- Stopovaná se koná 25. března 2023 od 10:00 na návsi 
- Bude zadána objednávka na směrové ukazatele „K vyhlídce“. Budou pak umístěny na rozcestníky, na 

náves a na cestu k lavičce.  
- Probíhají opět jednání ve věci pronájmu kostela.  
- O truhlík u pomníku se bude starat osadní výbor.  
- 15. 4. od 10:00 se bude konat úklid dětského hřiště a malování domečku spojené s výsadnou 

okrasných keřů na náves.  

Náměty do diskuse  

- Kontejner na jarní údržbu zeleně. Domluvit s M.Ú. termín a možnost realizace 

Prosíme M.Ú. o opravy a údržbu 

- Sportovní hřiště  
o Cesta ke sportovnímu hřišti – prosíme o její zpevnění, případně vyasfaltování a úpravu žlabů.  
o Vykácení stromů, případně jejich označení k pokácení. Dřevo využije OV na své akce.  
o Na sportovním hřišti jsou popálené latě na nových lavicích. Opravuju zajistí osadní výbor. 
o Úprava ohniště na sportovním hřišti 

- Umístit zrcadlo do zatáčky u č.p. 31 
- Odstranit stan u potoka  
- Dětské hřiště  

o Vyměnit prkna na lavičkách za plastová a natřít konstrukci 
o Koš na psí exkrementy přemístit na cestu vedle úvozu 
o Ořezat vysazené keře 

- Úklid cesty k vlaku – štěrk klouže  
- Zaslání žádosti na SŽCD SDC o výřez náletů na stráni mezi přejezdy 
- Prosíme o zaslání informace o plánované opravě rybníka 
- Žádáme město o vyjádření, proč se kontejnery na tříděný odpad na návsi vyvážejí způsobem sesypání 

všech do jedné kobry nákladního vozu.  

Různé  

- OV osloví českou poštu s dotazem na výměnu nebo opravu stávajících poštovních schránek.  
 
 

Osadní výbor Andělská Hora 


