Zápis z 11. jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 4.5.2022
Přítomni:
Ing.Martin Švidrnoch, MBA
Anna Čechová
Svatopluk Holub
Hana Hrnčárková
Leon Chlebek
Ludmila Jalůvková
Ing. Radomíra Michálková
Ing. Miroslav Kopečný

Omluveni:
Mgr.Irena Drijáková
Rostislav Slezák
Václav Lichnovský
Petr Růža

- předseda výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- garant pro MČ

- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
Hosté: …………….……………
Hosté: …………….……………

Jednání Výboru pro místní část Mniší zahájil Ing.Martin Švidrnoch, MBA, přivítal přítomné,
konstatoval, že je přítomno 6 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do
15 dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Anna Čechová
Výsledek hlasování: 6–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byl/a zvolen/a: Anna Čechová
Dále předseda představil program a nechal o něm hlasovat.

Program:
1) volba a schválení zapisovatele
2) Plán sečení travnatých ploch
3) Parkovací místa u hřbitova
4) Informace o probíhajících akcí ze seznamu požadavku MČ Mniší
5) Vánoční osvětlení MČ Mniší
6) Prodej pozemků 398/16 Lichnovští
7) Prodej pozemků parc.č. 833
8) Pronájem pozemku 806/1 Jalůvka
9) Informace ke svozu odpadu – plasty
10) Informace kanalizace Mniší

Změna a doplnění programu o body:
1) Prodej části poz. p.č. 806/1 v k.ú. Mniší
2) Prodej pozemků 850/3 p.Hanes
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledek hlasování: 6–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.
Kontrola zápisu z 10. jednání VpMČM
Během této části jednání dorazil pan Leon Chlebek, počet přítomných členů se tak zvýšil na
7.
Pan Václav Lichnovský zaslal e-mailem připomínky k zápisu z 10.jednání VpMČM:
1. v době hlasování o zapisovateli bylo přítomno méně členů než 9, takže nemohlo
hlasovat pro 9 členů výboru
- bude opraveno, předseda a zapisovatel se omlouvají za uvedenou chybu
2. Bylo hlasováno o programu včetně přizváni p.Hanese a p. Kresty, při tomto hlasování
byl jeden člen výboru proti a jeden člen výboru se zdržel.
- Dle podkladů je počet členů, kteří hlasovali, uvedený správně
3. ad3) Schválení přizvané osoby p.Hanese a p. Kresty - hlasování neproběhlo jelikož o
tomto bodě bylo hlasováno v programu a nebylo dodatečně navrženo do programu.
- V bodu 2. (viz výše) a bodu 3. si pan Lichnovský protiřečí, žádáme o případné

doplnění požadavku na opravu.
Ostatní v zápise je bez připomínek.
Výsledek hlasování: 7 - 0 - 0 . (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Projednání dílčích bodů programu:
2) Plán sečení travnatých ploch
Je připravena digitalizace map, kde je barevně zaznačen plán sečení jednotlivých ploch:
https://mapserver.koprivnice.cz/mapa/mapa-zelene/?c=-478177.2%3A1127532&z=6&lb=osmllg&ly=wms-14%2Cpz-biob-ver%2Cpz-dopb-ver%2Cpz-pver%2Chr%2Culn&lbo=1&lyo=.
Kontrola sečení: až Slumeko provede sečení, projdou společně se zástupcem městského
úřadu posečené plochy. Z kontroly bude udělán zápis. Ten pak bude odeslán předsedovi
VpMČM. Na základě provedené kontroly bude Slumeko fakturovat Městu odvedenou práci.

3) Parkovací místa u hřbitova
U hřbitova v Mniší jsou vyhrazeny 2 parkovací místa pro návštěvy místního hřbitova.
Učitelkám ZŠ, které u hřbitova parkují, byla nabídnuta možnost parkovat auta v prostorách
firmy Kovok.
4) Informace o probíhajících akcí ze seznamu požadavku MČ Mniší
- Příští rok se bude opravovat střecha na místním kulturním domě a zároveň bude
vybudován přístřešek nad terasou vedle KD.
- V jednání je oprava zídky u památníku padlých, čeká se na nacenění materiálu a prací.
- Jedná se o výměně oken na místní hasičárně.
- Probíhá jednání o provedení statického posudku na krov a strop kaple.
- Budou se opravovat herní prvky u základní školy.

5) Vánoční osvětlení MČ Mniší
Na základě jednání s OMM je doporučeno umístit osvětlení v místech autobusové zastávky a
rozvést ho odtamtud krátkou část cesty směrem na Vlčovice, Hukvaldy, Měrkovice. VpMČM
doporučuje umístit Vánoční osvětlení směrem k Měrkovicím až ke KD Mniší. O návrhu bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: 7 - 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
6) Prodej pozemků 398/16 Lichnovští
VpMČM souhlasí s koupí pozemku 398/16 od manželů Lichnovských za podmínky, že cena
nebude vyšší než cena stanovená znaleckým posudkem, tj. 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: 7 - 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
7) Prodej pozemků parc.č. 833
Vzhledem k možnému střetu zájmu nehlasovala A.Čechová.

VpMČM souhlasí s prodejem pozemku 833 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Výsledek hlasování: 6 - 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
8) Pronájem pozemku 806/1 Jalůvka
MpMČM souhlasí se zápůjčkou pozemku 806/1 panu Jalůvkovi za podmínky, že nedojde
k omezení pohybu občanů přes dotčený pozemek.
Výsledek hlasování: 6 - 0 – 1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
9) Informace ke svozu odpadu – plasty
Svoz kontejnerů na plasty probíhá 3x za 14 dnů.
Popelnice na plasty v množství 1000ks, které byly občanům nabízeny, jsou již rozděleny.
Pokud bude mít Město v příštím roce finanční prostředky na pořízení dalších popelnic na
plasty, bude si je zase možné od Města zapůjčit. Je nutné se zaevidovat do pořadníku – OŽP
pí. Kubalcová. Svoz těchto popelnic probíhá 1 x měsíčně.
10) Informace kanalizace Mniší
Připravuje se asfaltování cest, asfaltovat se bude postupně.
11) Prodej části poz. p.č. 806/1 v k.ú. Mniší
O vyjádření k tomuto bodu byl VpMČM požádán e-mailem dne 4.5.2022.
VpMČM doporučuje prodej pozemku odložit, a to z důvodu nesprávně uvedeného čísla
parcely pozemku v žádosti o projednání. Z tohoto důvodu žádá VpMČM o ujasnění, o který
pozemek se jedná. O tomto rozhodnutí bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: 7 - 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

12) Prodej pozemků 850/3 p.Hanes, p.Kresta
O jasném vyjádření k prodeji pozemku byl opětovně požádán VpMČM zástupci Města
Kopřivnice.
Po již proběhlých dřívějších jednáních VpMČM souhlasí s prodejem daného pozemku panu
Hanesovi.
Výsledek hlasování: 7 - 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Různé:
•

Herní prvky na hřišti vedle KD – VpMČM žádá o vyřešení problému s navezeným
štěrkem. Tento štěrk vadí při sečení okolo herních prvků. VpMČM doporučuje místo
štěrku plochu pod herními prvky zatravnit.

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat
dne 1.6.2022 v 18:00 hod. v KD Mniší.

………..…………..
Zapsal/a

………..…………..
Předseda

