Osadní výbor:
Datum:
1.
Přítomní:
Nepřítomní:
Zapisovatel:
Hosté:
Za město Kutná
Hora:
Příští jednání:

Zápis OV č. 5/19
Osadní výbor Šipší (OV)
21. 10. 2019 v 18:00 hod. (pracovní, mimo meeting room)
Předseda: Martin Suchánek
Členové: Martin Hlavatý, Ivan Kapusta, Aleš Kerner, Juraj Kozák, Josef Krištof, Ondřej
Skřivan, Alexandr Špalek, Petr Vávra,
Zdeňka Balšánková, Jan Lenk, Tomáš Pilc, František Záleský, Svatava Keltnerová (omluvena)
Pavlína Daňková
Silvia Doušová
18.11 2019 v 18 h, ZŠ J. Palacha

a) Program jednání:
Družina ul. Studentů:
• Na základě domluvy s panem Procházkou z městského úřadu se konala prohlídka objektu.
• Paní místostarostka S. Doušová opětovně otevřela diskuzi na téma využití objektu, místo jeho
demolice a nahrazení zelenou parkovací plochou, jak požaduje osadní výbor. Navrhla uspořádat
anketu mezi občany sídliště, jak naložit s objektem družiny a doplnila, že město nemá dostatečné
finanční prostředky na budování nových rozsáhlejších parkovacích ploch.
• M. Suchánek uvedl, že jeden z nejpalčivějších problémů sídliště je parkování. Požadavek občanů stojí
výše než zájem na budování dalších prostor pro dětské skupiny nebo různá nízkoprahová zařízení. Jde
o otázku priorit a jejich řízení. Na prvním místě by mělo být to, co požadují občané.
• A. Špalek si myslí, že malá rekonstrukce (levné řešení) nezabezpečí možnost provozování objektu pro
daný účel z požárního hlediska a ani hygienického minima. Před zadáním "studie" na rekonstrukci je
nutné zejména zjistit, co je vůbec dosažitelné z hlediska norem.
• Osadní výbor žádá zastupitelstvo města, aby nechalo vypracovat variantní posouzení dvou možných
řešení: a) demolice objektu s následnou úpravou na ,,zelené parkovací plochy“, viz. zápis OV 2/19 a
doporučení osadního výboru; b) využití objektu pro umístění dětské skupiny – rekonstrukce a náklady
na provoz z návrhu paní místostarostky. Osadní výbor požádal svého člena a zároveň zastupitele M.
Hlavatého, aby návrh předložil na jednání nejbližšího zastupitelstva.
Generel dopravy (GD):
Informovala P. Daňková:
• Připomínky k zaslaným návrhům organizace dopravy a parkování v Šipší byly předány zpracovateli.
• Další jednání pracovní skupiny GD, včetně pozvaných zástupců OV, se bude konat 26. 11. 2019 v
14.00 hod. Místo konání bude upřesněno.
• Do 20. 11. 2019 předat připomínky k zaslaným podkladům z pracovního jednání dne 2.10.2019.
Požadavky na deratizaci:
• Opletalova 171 – prostor mezi zadním vchodem do domu (vchod bez schodů) a ulicí Opletalova.
• Kanálové systémy ulice Dolní, intenzivně před Dolní 284
Finanční příspěvek z města na činnost osadního výboru:
• V reakci na vycházku osadního výboru bude projednána možnost alokace prostředku na nákup
uzamykatelné buňky pro uskladnění ramp freestylistů v prostoru hřiště Opletalova 130-132, viz. jejich
naléhavá potřeba před zimou na kterou upozornil A. Kerner. Viz. zápis 4/19 a projednaný návrh
výsadba stromů.

Technické oddělení:
• Výsadba stromů – projednán a schválen návrh technického oddělení (p. Šesták), dále viz. buňka pro
uskladnění ramp freestylistů.
Parkování u trafostanice ul. Opletalova:
• Mgr. Doušová informovala, že město čeká na odpověď ČEZ ohledně překládky kabelu.
• Členové osadního výboru požadují o urychlení jednání s možností využití této plochy k parkování. Po
letních měsících došlo k nárůstu potřeby parkovacích míst (konec prázdnin a dovolených). A. Špalek
požádal o předložení plánovaného harmonogramu prací na tomto místě.

b) Úkoly:
• Zaslat žádost na jmenování Jana Harsy novým členem Osadního výboru k rukám místostarostky.

Zapsala: Ing. Pavlína Daňková
Elektronicky ověřil: Martin Suchánek

