Zápis ze zasedání osadního výboru Sedlec
ze dne 13.2. 2018
Přítomni : Tomáš Mottl, Milada Vondysová, Jan Trávníček, Miroslav Novák, Petr Svoboda,
Radek Buchta, Vladimír Kotrba, Miroslav Pískora
Omluveni: Klára Mundilová, Štěpánka Dastychová
Hosté: ing. Josef Viktora starosta KH
Program:
1. Zahájení předseda přivítal hosta pana starostu a ostatní členy výboru
2. Zhodnocení vánočních trhů v roce 2017
Trhy proběhly bez vážějších komplikací, prodejci obsadili všechny stánky. Poděkování patří
městu KH za bezplatné uzavření komunikace ulice Zámecká pro zajištění trhu, dále
osadnímu výbru Malín za zapůjčení stánků a všem , kteří stánky nejen přivezli, postavili a
vyzdobili ale postarali se i o průběh trhů, ale i veškerý úklid. Účast byla nečekaně vysoká a
sváteční nálada ovládla nejen návštěvníky, ale i prodávající. Atmosféru vánoc naladilo i
vystoupení dětského souboru pod vedením paní Radoměřské a kapely Jánošíci z Církvice.
3. Pan strosta Viktora seznámil členy osadního výboru s návrhem na vybudování
parkoviště pro zájezdové autobusy a turisty, kteří navštěvují památky v Sedlci. Návrh
parkoviště se všem členům líbil a nebyly žádné připomínky k jeho vzhledu.
4. Osadní výbor se rozhodl opět podat připomínky k umístění laviček na autobusové
zastávce U tabákovky v ulici Vítězná. Lidé čekající na autobus posedávají na
parapetech výloh, na obrubnících chodníků – hrozí nebezpečí úrazu.
5. Osadní výbor navrhuje přehodnotit řešení stání odpadových kontejnerů v ulici
Vítězná před samoobsluhou Balla u Volfů. Kontejnery brání ve výhledu při výjezdu
z parkoviště ve dvoře. Auta musí vjíždět na vozovku, aniž by viděli včas vozidla,
jedoucí po hlavní silnici. Doporučujeme zrcadlo, které by neúnosnou situaci vyřešilo.
6. Osadní výbor schválil termíny dalších jednání výboru v roce 2018, které jsou
vyvěšeny na veřejné nástěnce osadního výboru Sedlec.
7. Přítomní členové osadního výboru navrhli a schválili akce pro rok 2018:
výlet na kolech pro rodiny s dětmi
oslava Halloowena – soutěže,masky
vánoční trhy 2018

červen
termín bude upřesněn
listopad termín bude upřesněn
prosinec termín bude upřesněn

8. Výbor pověřil pana Miroslava Pískoru zjistit možnosti a termíny podání grantů
Městu Kutná Hora na výše uvedené akce.

