Osadní výbor – Malín
Zápis ze zasedání

Schůzka Osadního výboru Malín se konala:
Sokolovna Malín, U Beránky 378, 28401 Kutná Hora

dne: 14. 3. 2019

Účastníci:
Předseda:
Kleinová Denisa

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

Hosté:
Viktora J., Kraus J., Zima L., Zvolánek M.

Program jednání
1. SDH Malín
2. Budova bývalé školy v Malíně
3. Sokolovna Malín
4. Informace pro MÚ v Kutné Hoře
5. Informace pro občany

Průběh jednání
1. SDH Malín
a) poděkování SDH Malín všem, kteří se zúčastnili letošního Masopustu v Malíně
b) dovybavení jednotky SDH Malín
o žádost o dovybavení jednotky materiálem a vybavením k zásahům
o materiál dle seznamu velitele SDH Malín (p. Zima L.)
jednotka SDH Malín je předurčena k zásahům u dopravních nehod

2. Budova bývalé školy v Malíně
a) probíhá nové výběrové řízení
b) OsV si vyhrazuje právo se vyjádřit k záměru případného uchazeče o koupi uvedené
nemovitosti, aby nedošlo k narušení soužití občanů v části Malín
c) OsV vznesl podnět k opětovnému projednání avizované změny územního plánu s ohledem
na ponechání území budovy bývalé školy s pozemkem v současné kategorii
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3. Sokolovna Malín
a) pingpongový oddíl v Malíně
o pingpongový oddíl Sokol Kutná Hora přechází pod Sokol Malín
o tréninky i zápasy budou probíhat v sokolovně v Malíně

4. Informace pro MÚ v Kutné Hoře
Děkujeme MÚ za vyřízení bodů ze zápisu ze dne 7.2.2019
a) žádáme o přesný počet obyvatel trvale bydlících ve čtvrti Malín
5. Informace pro občany
a) udržování veřejného pořádku
o žádáme majitele psů, aby při jejich venčení vodili své domácí mazlíčky na vodítku a
nenechali je volně pobíhat
o žádáme, aby dodržováním pravidel a uklízením exkrementů po svých mazlíčcích (k
dispozici máme zelené koše s pytlíky), přispěli ke zlepšení prostředí a spolužití se
spoluobčany
o chování a udržování pořádku je řízeno vyhláškou Města Kutná Hora o veřejném pořádku
2/2015

Závěrečné informace
všechny náměty a připomínky jsou vítány
e-mailová adresa: osv@malin-kh.cz
WEB stránky: www.malin-kh.cz
facebooková skupina: OsV Malín
Všichni občané Malína jsou srdečně zváni na další zasedání, které se bude konat
ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 od 19 hodin v malínské sokolovně.

Vepřek M.

Kleinová D.
Zapsal

Schválil
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