Zápis č. 4 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 3. dubna 2019
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 8
Přítomno členů komise: 8

Zahájení jednání a organizační záležitosti
1. Zahájení:
Schůzi Komise pro místní část Mniší zahájil pan Václav Lichnovský – předseda komise, který
rovněž schůzi řídil. Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů komise,
jednání je tedy usnášení schopné, když zároveň sdělil jména přítomných, a to takto:
2. Přítomni členové komise: dle prezenční listiny
3. Nepřítomní členové komise: 1
4. Přizváni hosté: Bc. Adam Hanus
5. Navržený program jednání:
Dále pan předseda komise navrhl, aby se schůze řídila předloženým programem jednání s tím, že
se doporučuje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvlášť. Přikročeno ke čtení
navrhovaného programu jednání v tomto znění:
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Úvod, zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulé schůze
Prodej pozemků p.č.405/17
Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.
2. Kontrola zápisu z minulých schůzí
a) oprava komunikace (díry v rekonstruované silnici z Mnišího na Velovou – uplatnění
reklamace) – v řešení
b) zařazení prioritního požadavků zastřešení terasy pro volnočasové aktivity u KD
spojené s výměnou oken v KD a předních oken v pohostinství (včetně výměny
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vstupních dveří do restaurace a dovybavení stoly a židlemi) do rozpočtu pro rok 2019
– v řešení
doplnění veřejného osvětlení na elektrickém sloupu č.96 na cestě pod Kazničovem mezi
RD č.71 a č.232 – v řešení
kontrolu v rámci reklamace sociálního zařízení v KD Mniší, z důvodu zápachu na
sociálním zařízení – v řešení
zajištění posypu pro chodce v zimním období na cestě od rodinného domu č.p. 227 až č.p.
59 (křižovatku pod vodojemem) – v řešení
zvážení nainstalování kamerového systému u kontejnerů s tříděným odpadem u zastávky
Mniší střed a KD Mniší v důsledku odkládání směsného odpadu na uvedených místech –
v řešení
doplnění veřejného osvětlení na komunikaci k RD č.p. 136 (viz. požadavky do rozpočtu
2016-2019) - v řešení
zapracování kontrolních zkoušek zhutnění do smlouvy při realizaci kanalizace v Mniším
a o sdělení skládek výkopové zeminy určené pro místní část Kopřivnice – Mniší vyřešeno
ořez suchých větví lípy ve svahu pod školou a zároveň úklid pod lipou - v řešení

3. Vyjádření k k případnému prodeji pozemků parc. č. 405/17 v k.ú. Mniší.
Město Kopřivnice zastoupené odborem rozvoje města žádá komisi o vyjádření k případnému
prodeji pozemků parc.č.405/17 v k.ú. Mniší.
Komise po projednání
souhlasí
s prodejem pozemků s podmínkou uzavření věcného břemene na sloup elektrického vedení
umístěného na uvedeném pozemku (veřejné osvětlení, rozhlas, elektrika k rodinným domům přes
cestu naproti).
4. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a)

žádá město o opravu povrchu křižovatky pod Vodojemem u RD č. 59 na cestě pod
Kazničovem a opravu zvlněného povrchu na téže cestě před odbočkou na cestu na
Hukvaldy

b) Termín příští schůze 15.5.2019 po veřejné schůzi.

Závěr
Tímto byl program schůze Komise pro místní část Mniší vyčerpán.
Součástí zápisu jsou následující přílohy:
1. Prezenční listina ze schůze Komise pro místní část Mniší, konané dne 3.4.2019.

předseda komise

ověřovatel
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