Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání
Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 284 01 Kutná Hora

dne: 10. 1. 2019

Účastníci:
Předseda:
Kleinová Denisa

Členové:
Vojáčková A., Zvolánková S., Kašpar K., Vepřek M.

Hosté:
Viktora J., Kraus J., Fedorovič R., Kudrna L., Zima L., Zvolánek M.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, organizační informace OsV v Malíně
Nadjezd v Malíně
Budova bývalé školy
Plánované akce v Malíně
Závěrečné informace

Průběh jednání
1. Organizační informace OsV v Malíně
a) přivítání nového člena do Osadního výboru Malín (OsV je v plném počtu)
2. Nadjezd v Malíně
a) přecházení chodců u nového nadjezdu
- pokračuje intenzivní vyjednávání města se zástupci ŘSD na vybudování
přechodu pro chodce u nového nadjezdu
- ŘSD není proti ale investorem by muselo být město Kutná Hora
- odhadované náklady okolo 150.000,- Kč
- občané Malína se v anketě vyjádřili kladně k přechodu u nadjezdu
Osadní výbor v Malíně žádá o urgentní řešení přecházení u nového nadjezdu
b) kolaudace nadjezdu plánována na 02-03/2019
c) odvod dešťové vody
– pro potvrzení problému je potřeba zaslat fotodokumentaci stavu
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3. Budova bývalé školy v Malíně
a) všechna výběrová řízení zatím bez uchazeče
b) bude-li nové využití budovy v souladu se stanoviskem občanů Kutné Hory,
s přiměřeným přihlédnutím k stanovisku rezidentů městské části Malín (anketa, dotazníkové šetření), a zároveň bude akceptováno právo Osadního výboru Malína se k této změně vyjadřovat, pak Osadní výbor Malín nemá námitek
c) OsV vznesl dotaz, kdo vlastně v současnosti pronajímá prostory v budově
a aby byl Osadní výbor Malín informován o nově schváleném pronájmu Radou města
4. Plánované akce v Malíně
a) Masopust
- masopust v Malíně se bude konat dne 23. 2. 2019 (sraz v 9:00)
- odchod v 10:00 hod. od hasičské stanice
- příprava na masopust bude (sraz masek 17. 1. 2019 a následně 9. 2.
2019)
- Osadní výbor Malín provede akci ke zvýšení povědomí o tradici
b) pietní akce v Malíně
- OsV v Malíně plánuje pietní akci položení květin a věnců k pomníku
c) posvícenská zábava
- OsV zveřejnil záměr uspořádat posvícenskou zábavu
d) obnova ciferníku na hodinách kostela
- na obnovu ciferníku bylo vyčleněno 175.000,- Kč z rozpočtu města
e) kontejnery v části Malín
- přesunutí kontejneru na oblečení od obchodu v Malíně na původní místo z
důvodu estetických (je přeplněn a vzhledem pohoršuje)
- opakovaná žádost na přidání kontejneru na plasty k sokolovně v Malíně
- vybudování kontejnerového stání na úpatí nového nadjezdu
f) čerpání peněz pro potřeby OsV
- OsV byl informován o uvolnění částky 120.000,- Kč z rozpočtu města pro
potřeby všech osadních výborů

- OsV v Malíně žádá o informace o způsobu využití těchto peněz a jakou
formou o čerpání požádat

Závěrečné informace
-všechny náměty a připomínky jsou vítány
Všichni občané Malína jsou srdečně zváni na další zasedání které se
bude konat
ve čtvrtek 7. 2. 2019.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil

