Zápis č. 5 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 3. května 2016
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 8
Přítomno členů komise: 7

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 7 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: Mgr. Ladislav Myšák – člen rady
Ing. Miroslav Kopečný - starosta

5. Navržený program jednání:
Dále pan předseda komise navrhl, aby se schůze řídila předloženým pořadem jednání s tím, že se
doporučuje o každém bodu navrženého usnesení hlasovat zvlášť. Přikročeno ke čtení
navrhovaného pořadu jednání v tomto znění:

PROGRAM:
1. Úvod, zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.
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2. Kontrola zápisu z minulých schůzí
a) přemístěním plakátovací plochy v Mniší na místo (pozemek parc.č. 991/24 v k.ú.
Vlčovice v majetku města) – vyřešeno
b) jednání o zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v tranzitu do Místní části Mniší
od zastávky Vlčovice rozcestí směrem na Hukvaldy a po projednání nadále požaduje
ponechat zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t v místní části Mniší od zastávky
Mniší střed směrem do centra Mnišího a na komunikaci směrem na Měrkovice – v řešení
c) navrhnutí řešení parkování vozidel v zóně zákazu stání na komunikaci pod Kazničovem a
to na křižovatce pod Vodojemem.- v řešení
d) opravu (natření vývěsní skříňky pro parte) před budovou bývalé jednoty č.p. 215 v řešení
e) srovnání zadní části hřiště u Kulturního domu, které bylo používáno k přístupu
vybudování víceúčelového hřiště v roce 2014 (nerovnost povrchu, dochází k zadržování
vody) - v řešení
f) zhotovení finanční nákladů (rozpočet), k zajištění reflexního označení (odrazky) ostrůvku
na zastávce Mniší střed, v důsledku zabezpečení bezpečnosti provozu – v řešení
g) stání na ostrůvku na zastávce Mniší střed. - vyřešeno

3. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) žádá město Kopřivnice o opravu schodiště na místním hřbitově v Mniší
b) žádá Radu města Kopřivnice o finanční prostředky, které byly schváleny v rozpočtu
města pro rok 2016 pro místní část Mniší a nebyly vyčerpány pro jednotlivé akce
(přiznání dotace, menší finanční náročnost atd.), aby tyto finanční prostředky na základě
nového rozpočtového opatření byly použity na úpravu tenisového kurtu popřípadě na
výměnu vstupních dveří do KD Mniší apod. (viz. požadavky do rozpočtu pro rok 2016)
c) Termín příští schůze komise 7.6.2016 v 18,00 hod.

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 3.5.2016.

předseda komise

ověřovatel
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