Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání

Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 28401 Kutná Hora

dne: 5.1.2018

Účastníci:
Předseda:
Členové:

Nepřítomní:

Kleinová Denisa
Mgr. Vojáčková Anna
Zvolánková Simona
Vepřek Michal
zástupce města

Hosté:

Vrba Pavel
Zvolánek Miroslav

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Volba nového předsedy
Seznámení s informacemi z posledního zastupitelstva
Plánované kulturní akce v následujícím období
Informace pro občany
Dotazy, náměty a žádosti občanů

Průběh jednání
Ad1. Přivítání v novém roce a v novém složení
Ad2. Novým předsedou OsV jednohlasně zvolena Kleinová Denisa
Ad3. Seznámení s informací o záměru města prodat objekt bývalé školy v
katastru části Malín
Ad4. Plánované akce v 1. pololetí 2018:
3. 2. Malínský karneval (pořádá spolek Malíňačky)
10. 3. Jarní tvoření (pořádá spolek Malíňačky)
30. 4. Čarodějnice (pořádá spolek Malíňačky, SDH Malín, OsV)
2. 6. Piráti v Malíně (pořádá spolek Malíňačky a TJ sokol Malín)
Ad5. - kontejnery – informace o nově přidaných kontejnerech:
na stání v ul. Pod Hradbami= kontejner NA KOVY
v ul. Pod Školou = popelnice NA JEDLÉ TUKY z kuchyně
v ul. Na Hyvli = kontejner NA ODĚVY
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Ad6. - revize osvětlení – informace o nedostatečném osvětlení
●
žádost o revizi nefunkčního osvětlení v části Malín
(především ul. Starokolínská mezi ul. Sv. Vojtěcha a ul. Pod Mejtem)
●

žádost o poskytování informací

(OsV Malín z důvodu vyjádření se k návrhům předávaným zastupitelstvu
města žádá zástupce města o poskytování informací s dopadem na
obyvatele části Malín a jejího rozvoje)

Závěrečné informace:
●

Máte-li zájem se podílet na dění v části obce Malín, osadní výbor hledá
k doplnění stavu ještě jednoho člena. Přihlášku na email osv@malinkh.cz nebo osobně na zasedání výboru.

● Jakékoliv připomínky a náměty možno zaslat na email osv@malin-kh.cz
nebo navštívit osobně zasedání výboru. Termíny zasedání jsou
uvedeny na WEB stránkách výboru www.malin-kh.cz a na vývěsních
tabulích.
Všichni občané části Malín jsou srdečně zváni.

Kleinová D.

Vepřek M.

Zapsal

Schválil
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