OsV:
Datum:
Přítomni:
Zapisovatel:
Omluveni:
Neomluveni:
Host:
Člen RM, ZM:
Příští jednání:

1.

Zápis OsV č.: 6/19
Osadní výbor Šipší (OV)
18.11.2019 v 18:00 hod
Předseda: Martin Suchánek (MS)
Členové: Zdeňka Balšánková, Martin Hlavatý, Ivan Kapusta, Svatava Keltnerová, Aleš Kerner,
Juraj Kozák, Josef Krištof, Ondřej Skřivan, Alexandr Špalek, František Záleský
Pavlína Daňková
Jan Lenk, Petr Vávra
Tomáš Pilc
Šárka Zmeková
Silvia Doušová (SD)
13.1.2020 v 18:00 hod, ZŠ J. Palacha

1) Program jednání včetně krátkého komentáře:
M. Suchánek seznámil přítomné s programem jednání:
• úkoly z minulých jednání
• dotazy občanů
• zprávy z radnice – družina
• zónový úklid
• sázení stromů
• dětská hřiště a sportoviště
• Vánoce na Šipší
• jednací řád
Úkoly z minulých setkání:
• deratizace ul. Opletalova, c.p.171 a Dolní, c.p.284:
o provedeny a průběžně probíhají také kontroly. Dle informací použitý prostředek
působí na potkany, ale nikoliv hraboše. Zažádáno o širokospektrální přípravky...
• vysázení keřů u dětského hřiště ul. Mazákova
o splněno, vysazeny habry
Dotazy občanů:
• Jednání OV navštívila paní Zmeková, předsedkyně SVJ 17. listopadu a informovala o problémech:
o špatná komunikace s TS KH ve věci reklamace práce v okolí domu,
o vysoké stromy mají neořezané větve, které poškozují dům a „mlátí“ do oken,
o při sekání trávy TS KH došlo k poničení fasády domů a vznikla tak škoda na majetku,
o problémy se svozem odpadů – nedostatek popelnic/ špatná frekvence svozu/
popelnice nejsou vysypávány celé,
o holubi – ucpávají odpadové trubky trusem, ničí balkony.
Družina:
• Paní místostarostka informovala, že o pronájem měla zájem farnost, ale prostory nevyhovují. Dalším
zájemcem je Skaut (třetí zájemce nebyl jmenován, ale již je bez zájmu). M. Suchánek se pozastavil
nad úvahou, že by nájemce platil pouze energie, když zastaralý objekt by bylo třeba udržovat
v provozuschopném stavu na náklady města. Paní místostarostka navrhuje veřejné projednání na
téma využití objektu a uvedla, že demoliční odhad znalce činí cca 7-8 mil. Kč. Předseda OV se
dotazuje, zda jde o výstup z oddělení majetku a doporučuje částku verifikovat úřadem. OV 6.5.2019
jednomyslně odhlasoval doporučení využít prostor, který by se uvolnil demolicí nevyhovujícího
objektu bývalé družiny pro vybudování parkovacích ploch s ohledem na moderní trendy. V rámci
diskuze zaznělo, že dopravní generel zde plánuje parkoviště ve shodě s přáním obyvatel.

Parkoviště u trafostanice:
• Mgr. Doušová nabídla pomoc s řešením parkoviště u trafostanice, již se řeší komunikace město – ČEZ
(viz zápis 5/19). U trafostanice má vzniknout 45 parkovacích míst. Zároveň upozorňuje, že v rozpočtu
města nejsou finanční prostředky na budování parkovišť…
Všichni přítomní členové souhlasí, aby M. Suchánek, předseda Osadního výboru Šipší vystoupil
s problémem využití objektu bývalé družiny na jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2019.
Hlasování: 11 pro/ 0 proti
Zónový úklid:
• J. Harsa představil návrh na změnu posunu začátku zónového čištění ze 7:00 na 8:00hod. Zdůvodnění:
Obyvatelům nevyhovuje začátek zónového čištění v 7.00 hod, jelikož většina vyjíždí z domova cca
v 7:30 hod. Vzhledem k začátku čištění jsou den předem nuceni parkovat jinde. Posunutím začáteku
čištění na 8.00hod se předejde problémům s parkováním v předcházejících dnech zónového čištění.
• OV žádá Město Kutná Hora (objednatele) a Technické služby KH (realizace):
o posunout zónové čištění na 8:00hod,
o rozdělit zónové čištění na ul. Palachova na dvě čistící zóny: první zóna čištění od 8 hod
do 10 hod a druhá zóna čištění od 10 hod do 14 hod.,
o po opadání listí ze stromů – úklid listí na ulicích,
o zajistit úklid sněhu, v letních měsících zálivku zeleně apod. např. formou DPP
s důchodci (viz. dobrá praxe: služby občanů na přechodech pro chodce pro zajištění
bezpečnosti ve městě)
o zapojení pracovníku TS KH do evidence a hlášení výskytu potkanů a hrabošů při
zónovém čištění (pozná se podle nezaměnitelných děr v zemi). Místa označit barvou,
praporkem, zapsat a nahlásit.
Sázení stromů:
• Dne 15. 11. 2019 ve 14 hod. proběhne výsadba 3 stromů – líp malolistých v místě proti
ZŠ J. Palacha. Výsadba proběhne společně s pracovníky TS KH. Kdo má zájem, může se zapojit
a přiložit ruce k dílu.
Řešení Freestyle v prostoru hřiště Opletalova 130-132:
• Návrh A. Kernera je nákup uzamykatelné buňky pro uskladnění ramp freestyle. A. Kerner jednal
s případným dodavatelem, ale vzhledem k požadované částce za buňku nedošlo k domluvě. Na
základě inf. Mgr.Doušové nelze zakoupit buňku na uskladnění „sportovního“ vybavení pro děti za
prostředky města. Město nemůže převzít zodpovědět za takto využívaný mobiliář, někdo z OV by
musel majetek převzít.
o úkol: najít řešení po domluvě s ekonomickým odd. nebo odd. majetku.
Vánoce na Šipší 6.12.2019 v 15:30 hod (prostor,,Šalátkova“ náměstí):
• A. Kerner seznámil OV s akcí, kterou koordinuje společně se zastupitelkou K. Špalkovou. Nákup
stromku a zábor na městě zajištěn. Program pro děti zajišťuje Špalíček. OV doporučuje o této akci
informovat ZŠ a MŠ. Letos se budou v režii ZŠ Kamenná stezka zdobit vánoční stromky – jedná se
o jehlany na květiny. Osadní výbor akci podpoří z ušetřeného rozpočtu, proti předloženým
dokladům v souladu s výdajovými pravidly pro osadní výbory stanovených Městem Kutná Hora.
Jednací řád:
• M. Suchánek informoval, že pan radní J. Kraus zvažuje schůzku předsedů OV, kde by se měla
projednávat spolupráce města a OV. Na ZM již byla schválena jednotná šablona pro zápisy
osadních výborů. Následovala diskuse, kde zazněla slova o hrozící cenzuře a nepřijatelném

ovlivňování výstupu a programů osadních výborů.
Ostatní:
•
•
•

A. Kerner jedná o umístění a provoze knihobudky na Šipší (místo PNS U Havířské stezky).
Nyní je zaslaná žádost o zábor půdy na město. Návrh: pořídit zde také lavičku.
J. Kozák požádá znovu písemně na životním prostředí o řešení situace se vzrostlým stromem u
jejich domu a bude informovat OV o postupu. Viz. informace o změně / připravena pasportizace
zeleně.
MŠ na ul. Tylova – chybí osvětlení směr ul. Opletalova a Kaufland

Požadavky:
• Žádáme město, aby zvážilo možnost umístění odchytových klecí holubů v Šipší.
• TS KH vytvořit plán prořezání stromů, které ničí domy (ořezání větví).
• Zajistit osvětlení v chybějící části u MŠ Tylova.

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:
M. Suchánek vystoupí s problémem využití objektu bývalé družiny na ZM dne 10.12.2019

Zapsal: P. Daňková
Ověřil: M. Suchánek

