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

dne: 4. 7. 2018

Účastníci:
Předseda: Kleinová Denisa

Členové: Zvolánková S., Vepřek M.

Hosté: Svobodová H., Fedorovič R., Zvolánek M., Kudrna L., Zima L., Končelová D., Zelená V.,
Vokounová I., Vrba P.
Zástupci města: Koubský K.

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. Autobusová obslužnost z Malína po vybudování nového nadjezdu
- dle informací od zástupce města bude po otevření nově postaveného nadjezdu
v Malíně vrácena autobusová doprava do situace před omezením průjezdnosti přes
nadjezd a to jak v časech tak i četnosti autobusů
- OsV znovu zdůraznil důležitost školních autobusů i s ohledem na ZŠ Žižkov která
nebyla dlouhodobě řešena
- prvním ranním autobusem do Kutné Hory by mohl být protažený spoj z hlavního
nádraží s odjezdem ve 4:37 z Malína (nyní 4:43 z hlavního nádraží)
b. Oprava podpěrné zdi areálu bývalé školy
- zástupce města si osobně situaci na místě prohlédl a shledal stav opěrné zdi jako
havarijní a tento stav by se měl neprodleně začít řešit
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c. Bezpečnostní hrozba na cestě zahrádkami do obce Nové Dvory
- Na jednání OsV, se i přes přislíbenou účast, nedostavila starostka obce Nové Dvory.
Následně emailem svoji nepřítomnost omluvila.
- OsV i nadále NEDOPORUČUJE osamělým jedincům a v nočních hodinách používat
cestu zahrádkami do obce Nové Dvory
- OsV nabádá občany Malína, pokud uvidí v katastru města Kutná Hora volně pobíhající
psy, kteří nejsou pod dozorem (porušují vyhlášku města o pohybu psů), ať neprodleně
kontaktují městskou policii
- v případě konfliktu nebo napadení takovýmto zvířetem je nutné zavolat Policii ČR
k vyšetření události
d. Informace o plánované uzavírce a opravě silnice
- dle informace od zástupce města bude po otevření nově postaveného nadjezdu
v Malíně probíhat rekonstrukce hlavní silnice (Čáslav – Kolín) mezi benzinovou stanicí
Shell a Skalkou (odbočka Hlízov)
- v plánu je i výstavba kruhového objezdu na křižovatce pod Kaňkem u které dosud není
jasně stanovený termín
3. Dotazy, náměty a žádosti občanů
a. Revize kanálů a kanalizační sítě (OSV nedostal informace od zástupců města)
- žádost o revizi kanálů a kanalizační sítě v katastru Malína. Některé jsou poničené a
jiné propadlé nebo jinak nebezpečné
- opravu případně zahrnout do finančního plánu na další období
b. Zastávka autobusů v Malíně (OSV nedostal informace od zástupců města)
- žádost o informaci jak je zajištěn úklid autobusové zastávky na hlavní ulici v Malíně
(v minulosti řešeno formou odměny pro občana Malína který měl toto na starost)
c. SDH v Malíně
- velitel SDH informoval OsV o záměru města aby jednotka s nově přiděleným vozem
měla předurčení k dopravním nehodám
- není jasné, kdo ponese náklady vzniklé na dovybavení jednotky
- OsV se zástupcem města doporučili svolat jednání SDH a města k vyjasnění situace
d. Venkovní hřiště u Sokolovny
- OsV žádá o vypracování studie pro vybudování venkovních hřišt u sokolovny v Malíně
- v prvním projektu na vybudování (rekonstrukci) sokolovny byly tyto hřiště zahrnuty
- s možností použití v případě daru či financování ze strany firmy sídlící v katastru KH
- areál sokolovny je hojně využíván nejen občany Malína ale i KH a blízkého okolí a
venkovním hřištěm by se jeho prestiž ještě zvýšila a zároveň obyvatelé Malína nemají
žádná venkovní sportoviště v dostupné vzdálenosti
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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 30. 8. 2018.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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