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

dne: 29. 3. 2018

Účastníci:
Předseda:
Členové:

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

Hosté: Vokounová I.
Dupal V.

Zástupci města: Ing. Viktora Josef, Kraus Josef

Program jednání
1. Úvod, organizační informace OsV v Malíně
2. Informace pro občany
3. Dotazy, náměty a žádosti občanů

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
- OsV v Malíně stále není v plném počtu
2. Informace pro občany
a. Anketa o záměru vybudování z objektu bývalé školy v Malíně „Seniorský dům a
stacionář pro seniory“.
-

vydáno 340 anketních lístků (1 lístek / rodina)
vrátilo se 170 anketních lístků (50%)
OsV děkuje všem zúčastněným, návrhy z anketních lístků bereme do úvahy
Občané Malína se vyjádřili 100% hlasů pro záměr vybudování „Seniorského
domu a stacionáře“ a OsV v Malíně se také připojuje

b. Výsadba stromu svobody k výročí vzniku republiky
- V souvislosti s výročím vzniku republiky bude v Malíně vysazen strom svobody (Lípa)
- Umístění: naproti autobusové zastávce v místě dříve skácených
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3. Dotazy, náměty a žádosti občanů
a. Poděkování za osvětlení
- obyvatelé Malína děkují městu Kutná Hora za osvětlení cesty k lávce přes vlakovou trať v ulici Slévárenská
b. Autobusová obslužnost z Malína po vybudování nového nadjezdu
 opakovaná žádost o zahájení jednání o vyřešení autobusové obslužnosti z
Malína po vybudování nového nadjezdu. Speciálně školní autobusy na vyučování do ZŠ J. Palacha, ZŠ Masarykova a ZŠ Žižkov
 časy začátků vyučování jsou v těchto školách rozdílné
 informace v předstihu o plánovaném jízdním řádu k seznámení s občany Malína
c. Obnova pomníků a poutních míst
- žádost o obnovu písma na pomníku sv. Ján na kopečku pod prodejnou potravin
- žádost o opravu pomníku a jeho opěrné zdi v místě nad budovou bývalé školy
- v případě nedostatku finančních prostředků jejich alokace pro opravu v
dalším období
d. Schody k prodejně potravin
- žádost o obnovení/výrobu nových schodů k prodejně potravin v Malíně
- původní schody byly častým používáním znehodnocené a byly odstraněny
- v místě schodů je nyní vyšlapána cestička ve veřejné zeleni
e. Oprava podpěrné zdi areálu bývalé školy
- žádost o opravu zdi areálu bývalé školy z ulice Slévárenská
- zeď je poničena a kameny padající/vyvalující se mohou dostat na komunikaci,
kde ohrožují bezpečnost silničního provozu (viz přiložená fotka)

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 26. 4. 2018.
Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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