Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání
Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 28401 Kutná Hora

dne: 1. 3. 2018

Účastníci:
Předseda:
Členové:

Kleinová Denisa
Mgr. Vojáčková Anna - omluvena
Zvolánková Simona
Vepřek Michal

Hosté: Ing. Daczická K.
Kutil J.
Koutová M.
Vokounová I.
Vrba P.

Zástupci města: Kraus Josef, Fedorovič Radim

Program jednání
1.
2.
3.
4.

Úvod, organizační informace OsV v Malíně
Prodej budovy školy v Malíně (jednání s paní Kateřinou Daczickou)
Informace pro občany
Dotazy, náměty a žádosti občanů

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
- způsob a včasnost vyvěšování zápisů z jednání do vývěsky v Malíně
2. Prodej budovy školy v Malíně (jednání s paní Kateřinou Daczickou)
- záměr Města Kutná Hora je prodat objekt bývalé školy v Malíně formou výběrového řízení
vypsaného v měsíci březnu nebo dubnu 2018
- na OsV v Malíně se dostavila paní Kateřina Daczická s úmyslem účastnit se výběrového
řízení a s informacemi o jejím záměru s objektem bývalé školy
- záměrem paní Daczické je vybudovat z bývalého objektu školy „Seniorský dům a stacionář
pro seniory“
- předběžný termín realizace uvedeného záměru 2 roky od ukončení výběrového řízení s
přihlédnutím ke smluvním podmínkám
- OsV v Malíně přislíbil provést anketní průzkum mezi občany Malína a následně vyjádřit své
stanovisko k záměru paní Daczické
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3. Informace pro občany
a. Udržování veřejného pořádku a chování zvířecích mazlíčků
- žádáme majitele psů, aby při jejich venčení, je vodili na vodítku a nenechali je volně
pobíhat
- žádáme, aby dodržováním pravidel a uklízením exkrementů po svých mazlíčcích
přispěli ke zlepšení prostředí a spolužití se spoluobčany
- chování a udržování pořádku je řízeno vyhláškou Města Kutná Hora o veřejném
pořádku 2/2015
b. Bezpečnostní hrozba na cestě zahrádkami do obce Nové Dvory
- potvrzen výskyt volně pobíhajících psů a shromažďování osob s problematickým
chováním
- OsV NEDOPORUČUJE osamělým jedincům a v nočních hodinách používat cestu
zahrádkami do obce Nové Dvory
- náprava bude projednávána na bezpečnostní komisi Města Kutná Hora a zároveň
projednáno se starostkou obce Nové Dvory
c. Dobrovolní hasiči v Malíně
- Město Kutná Hora odsouhlasilo zaplacení nejnutnější opravy techniky z důvodu
zajištění provozuschopnosti
d. Radar v ulici Novodvorská
- Členové OsV jsou pro variantu zónového měření rychlosti (stacionární radar nemá
dlouhodobý účinek)
e. Výsadba veřejné ovocné aleje
- OsV podporuje záměr výsadby veřejné ovocné aleje v katastru Malína
- Nejvhodnější lokality
za fotbalovým hřištěm
podél pěší cesty do Nových Dvorů až ke staré silnici na Církvice (Čáslav)

4. Dotazy, náměty a žádosti občanů
a. Označení autobusových zastávek – řidiči zastávky neznají
- v rámci zapojení do integrované autobusové dopravy dojde ke sjednocení vzhledu
všech autobusových zastávek
- žádáme o dočasné označení stávajících zastávek pro linkovou i MHD dopravu
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b. Kontejnerové stání v ul. Slévárenská (u nadjezdu)
- kontejnery stojí na pozemku, který nevlastní Město Kutná Hora
- bude vyhledáno nové místo v majetku města, kde by bylo možné vybudovat stání pro
kontejnery (např.: na úpatí nového nadjezdu)
c. Věžní hodiny – nečitelné ručičky ciferníku
- žádost o obnovení nátěru ciferníků z důvodu zajištění čitelnosti

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@malin-kh.cz nebo osobně na
zasedání výboru.
- Všechny náměty a připomínky jsou vítány.

Všichni občané části Malín jsou srdečně zváni na další zasedání dne 29. 3. 2018.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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