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

dne: 26. 4. 2018

Účastníci:
Předseda:
Členové:

Kleinová Denisa
Mgr. Vojáčková Anna
Zvolánková Simona
Vepřek Michal

Hosté: Vokounová I.
Zvolánek M.

Zástupci města: Ing. Viktora Josef, Kraus Josef

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

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
- OsV v Malíně stále není v plném počtu
2. Dotazy, náměty a žádosti občanů
a. Obnova písma u Lípy svobody
- žádost o obnovu písma u Lípy svobody
b. Chodík z nové zástavby (ulice Pod Mejtem) k autobusové zastávce
- žádost o vybudování chodníku z nové zástavby v Malíně (ulice Pod Mejtem) k
autobusové zastávce z důvodu bezpečnosti silničního provozu
(případné zařazení investice na vybudování chodníku do plánovaného rozpočtu na další období)
c. Oprava podpěrné zdi areálu bývalé školy
- OsV nemá informace o opravě v zápise z minulého zasedání
- 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
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d. Sokolovna v Malíně
- projekt vybudování hřišť a sportovišť okolo sokolovny v Malíně pro náctileté a
starší např.: volejbal, in-line atd. (občané Malína by se rádi podíleli a svépomocí
pomohli k realizaci)
- skončila udržitelnost projektu Sokolovna v Malíně, jaké má město další plány
- OsV doporučuje ponechat cenu pronájmu minimálně pro dětské projekty na
současné úrovni

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 7. 6. 2018.
Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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