Zápis z 2 jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 10.2.2021
Přítomni:

Ing. Martin Švidrnoch, MBA
- předseda výboru
Anna Čechová
- člen výboru
Mgr. Irena Drijáková
- člen výboru
Svatopluk Holub
- člen výboru
Hana Hrnčárková
- člen výboru
Ludmila Jalůvková
- člen výboru
Václav Lichnovský
- člen výboru
Ing. Radomíra Michálková
- člen výboru
Petr Růža
- člen výboru
Rostislav Slezák
- člen výboru

Omluveni:

0 - člen výboru
Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
Hosté: Ing. Miroslav Kopečný

- starosta a garant pro MČ

Jednání Výboru pro místní část Mniší zahájil Ing. Martin Švidrnoch, přivítal přítomné, konstatoval, že
je přítomno 10 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání
výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Anna Čechová
Výsledek hlasování: 10 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byla zvolena Anna Čechová

Dále předseda představil program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
2. Kontrola zápisu z 1. jednání VpMČM
3. Projednání dílčích bodů:
1)
2)
3)
4)
5)

volba a schválení zapisovatele
Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM
Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MČ Mniší – diskuse
Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse
Informace z jednání na MěÚ ve věci dotační program „Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024) – diskuse

4. Různé
Výsledek hlasování:10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.

Projednání dílčích bodů programu:
2) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM
Výsledek hlasování: Nehlasovalo se. Přizvaná osoba se z důvodu karantény nedostavila
3) Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MŠ Mniší
Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA seznámil členy výboru o výsledku jednání se zástupci
Města Kopřivnice ohledně možnosti zpřístupnění zahrady MŠ Mniší a zároveň informoval o jednání,
které proběhne za účasti zástupců MÚ Kopřivnice a MŠ Mniší.
Výsledek hlasování: 10 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
4) Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší
Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA informoval členy výboru ohledně započatí výkopových
prací na kanalizaci – práce s ohledem na počasí prozatím nezačaly. V rámci tohoto bodu byly také
projednány možnosti informovanosti veřejnosti o probíhajících pracích a uzavírkách komunikací
souvisejících s vybudováním kanalizace. Informace budou zveřejňovány na webových stránkách
Osvětové besedy Mniší, Facebooku Osvětové besedy Mniší, prostřednictvím umístění letáků
v místním obchodě a ve vývěskách v místní části Mniší. V souvislosti s informovaností občanů obce
Mniší bude vznesen požadavek na paní Gajdůškovou z MÚ Kopřivnice na zasílání plánu výkopových
prací s minimálním týdenním předstihem (zajistí Ing.Martin Švidrnoch, MBA).
O omezení provozu na místních komunikacích a omezení průjezdnosti obcí Mniší budou informovány
okolní obce.
Žádost o dotaci na realizaci domovních přípojek je možné podávat od 1.4.2020 do 31.8.2021
(http://koprivnice.cz/index.php?id=kanalizace-dotace-koprivnice)
Výsledek hlasování: 10 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
5) Informace z jednání na MěÚ ve věci dotační program „Regionální sportovní infrastruktura 20202024) – diskuse
Předseda výboru Ing.Martin Švidrnoch, MBA informoval členy výboru o výsledcích schůzky se
zástupci MÚ Kopřivnice ve věci obnovy běžecké dráhy. Dle informace z MÚ je alokovaná částka již
vyčerpaná. Projekt na obnovu běžecké dráhy se přesto připraví, a pokud Rada města žádost schválí,
bude žádost podána. Žádost bude doplněna o stanovisko dobrovolných hasičů Mniší, ředitelky ZŠ
Mniší a vedoucí učitelky MŠ Mniší.
Výsledek hlasování: 10 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

4. Různé
− MŠ Mniší – rekonstrukce kuchyně bude řešena výběrovým řízením
− MŠ Mniší – požadavek na opravu přístupu přes biometrické funkce
− Vznesen požadavek na MÚ Kopřivnice na účast zástupce VpMČM při jednání hodnotící
komise výběrových řízení, které se týkají místní části Mniší
− Požadavek na MÚ Kopřivnice (pan Rulíšek, pan Habr) na zaslání plánů sečení místní části
Kopřivnice-Mniší na rok 2021
− Požadavek na vyhrnutí sněhu na cyklostezce až do Lubiny
Výsledek hlasování: 10 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat dne
3.3.2021 v 18:00 hod. v KD Mniší

………..………………………..
Zapsala: Anna Čechová

……..………………………………………
Předseda Ing. Martin Švidrnoch

