
Zápis z jednání osadního výboru Bohdašín 
Ze dne 20.3.2019 
  
Přítomní členové: Tomáš Linhart (předseda), Ladislav Brož, Pavel Staněk, Martina Kubečková, Edita 
Němcová, Lenka Sedláčková, Karel Hornych, Zdeněk Pinkava, Markéta Prouzová 
Host: Jiří Regner 
Omluven: Štěpán Nosek 
  
Předseda osadního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání. 

1. Proběhla diskuze kolem rekonstrukce knihovny - klubovny. Knihovnice se již s majetkovým 
odborem domluvila ohledně vybavení. Nápady: zvážit umístění pingpongového stolu a 
zavedení internetu. 

2. Hasičská zbrojnice - přestože je provedena hydroizolace proti spodní vodě, nadále opadává 
omítka, bylo by dobré vyhotovit schodiště po zadní vnitřní straně na půdu, dále ošetřit 
napadené trámy nabízeno svépomocí, lavice nutno natřít taktéž nabízeno svépomocí - paní 
Petrů z majetkového odboru souhlasí, nad malou hasičárnou doplnit tepelnou izolaci a 
zaklopení, mezi hasičárnou a posezením na hřišti využit prostor - drť, přístřešek 

3. Komunikace od kaple k domu p.č. 59 dosypat hrany obrusem, žlaby vpravo naproti domu č.p. 
59 k propustku prověřit funkčnost 

4. MO cesta od kaple okolo domu č.p. 66 a domu č.p. 4 k domu č.p. 75, Náměrky 
5. Cesta pod domem č.p. 45 od zatáčky k domu č.p. 79 - problém odvedení vody z cesty příčnými 

kanálky. 
6. Oprava komunikace od křižovatky v zatáčce směrem k domu č.p. 63 
7. Prosba, aby se pěšina přes skládku udržovala jako mlatová cesta, aby se kola a kočárky 

nebořila. 
8. Nad domem č.p. 22 (stavební p.č. 19, k.ú. Bohdašín nad Olešnicí) je pěší stezka zkratka do lesa - 

obecní cesta. Bylo by dobré o ni pečovat, aby úplně nezarostla křovím. 
9. Cesta k lánům řešit i k transformátoru. 
10. Náves u kaple - nápady: lavička u lípy, před kapličkou zajistit neparkování aut, na pozemku p.č. 

297/2 je to nedodělané - zvážit výsadbu zeleně na tomto pozemku i nad kapličkou, kde by bylo 
vhodné zasadit strom - naplánovat doplnění a úpravu zeleně celého prostranství. 

 

Zapsal: Jiří Regner 


