Zápis z 5. jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 23.6.2021
Přítomni:
Ing.Martin Švidrnoch, MBA
Anna Čechová
Svatopluk Holub
Hana Hrnčárková
Leon Chlebek
Ludmila Jalůvková
Václav Lichnovský
Ing.Radomíra Michálková
Petr Růža
Omluveni:
Mgr.Irena Drijáková
Rostislav Slezák
Ing. Miroslav Kopečný

- předseda výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru

- člen výboru
- člen výboru
- garant pro MČ

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 8 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15
dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Anna Čechová
Výsledek hlasování: 8–0–0 (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) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p. Holuša 18:45h)
3) Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MČ Mniší, výstavba nového hřiště –
diskuse
4) Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse
5) Podání informací k plánu sečení v obci Mniší.
6) Projednání žádosti SDH Mniší, hlasování

Změna a doplnění programu o body:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledek hlasování: 8–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.

Projednání dílčích bodů programu:
2) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p. Holuša 18:45h)
Pan Holuša se omluvil z jednání ze zdravotního důvodu, o bodu programu nebylo hlasováno
Výsledek hlasování: ..…–..…–….. (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
3) Informace z jednání na MěÚ o otevření zahrady MČ Mniší, výstavba nového hřiště –
diskuse
Zahrada MŠ Mniší je pro veřejnost otevřena za příznivého počasí v pondělí a středu od 16:00
do 20:00 hodin. Od 22.6. do října 2021 bude zahrada uzavřena z důvodu rekonstrukce školky.
Info bylo zveřejněno na webových stránkách obce (www.mnisi.eu) a facebooku OB Mniší.
Výstavba herních prvků vedle KD – OB Mniší požaduje, aby stavba byla realizována až po
21.8.2021, a to z důvodu plánovaných Letních slavností, které se pořádají v prostorách vedle
KD. Zároveň je potřeba ze strany zhotovitele dát pozor na hřiště, aby nebyl poškozen trávník.
Svatopluk Holub požaduje, aby byl stavbyvedoucím kontaktován ohledně termínu realizace
stavby.
Výsledek hlasování: 8–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

4) Informace z jednání na ORM/MěÚ ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse
V současnosti je hotovo 65% prací, nyní se kope vodovod, přípojky. Plánuje se celková uzavírka
cesty od zastávky po KD Mniší.
Požadavky a podněty k realizaci:
U rodinného domu č.2 je špatně umístěná přípojka – požadavek na opravu umístění. Zároveň
p.Růža požaduje navrácení dopravní značky. Vzhledem k velké prašnosti požaduje VpMČM
občasné pokropení cest. VpMČM požaduje úklid cesty od kamení a štěrku na cestě směrem
na Hukvaldy. MvPČM požaduje opravu cesty od vodojemu na horním konci směrem dolů do
obce, cesta byla během prací na vodojemu rozkopána a zavezena, v současné době není
směrem do obce sjízdná a je také špatně schůdná.
Výsledek hlasování: 8–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

5) Podání informací k plánu sečení v obci Mniší.
Předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA informoval členy o schůzce s panem Habrem
z MÚ Kopřivnice.
Proběhlo první sečení trávy v obci. Připomínky: nebyly posečeny celé plochy, z ploch byla
posečena pouze malá část od cesty, zbytek zůstal neposečený. Některé části nebyly posečeny
vůbec. Posečená tráva nebyla uklizena. Byl špatně posečen hřbitov, hroby jsou znečištěné od
trávy.
V rámci diskuze byl přednesen také požadavek na údržbu cyklostezky – ořezání větví stromů,
které do cyklostezky zasahují.
Během jednání k tomuto bodu dorazil na jednání VpMČM pan Václav Lichnovský, přítomno
bylo tedy 9 členů.
Výsledek hlasování: 9–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
6) Projednání žádosti SDH Mniší, hlasování
Proběhla diskuze ke sporu mezi místními dobrovolnými hasiči a správcem fotbalového hřiště
v Mniší. Vzhledem k situaci bylo hasičům doporučeno, aby si sjednali schůzku s panem Ing.
Milanem Gilarem a domluvili se na možnosti a pravidlech využívání místního fotbalového
hřiště – schůzku dojedná předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA.
VpMČM souhlasí, aby místní dobrovolní hasiči za dohodnutých podmínek hřiště využívali.
11.9.2021 se uskuteční hasičské soutěž, pravidla využívání je proto potřeba domluvit co
nejdříve.
Výsledek hlasování: 9–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Doplnění programu:
Předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA požádal VpMČM Mniší o doplnění programu o
bod č.7 Hlasování odkup pozemku 850/3
Výsledek hlasování: 9–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

7) Hlasování odkup pozemku 850/3
Předseda VpMČM Ing. Martin Švidrnoch, MBA informoval členy VpMČM o souhlasech Ing.
Kresty a MUDr. Babince k odprodeji pozemku panu Hanesovi a paní Anlaufové a o požadavku
pana Ing. Kresta o odkup části pozemku.
Po následné diskuzi proběhlo hlasování s výsledkem pozemek neodprodat.
Výsledek hlasování: 2–5–2 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

Různé:
•
•
•
•
•

Do 30.6. je možné podat přihlášku do Ko-projektů
Je plánovaná schůzka předsedy VpMČM s panem Krompolcem ohledně financí na
zpracování projektu na přístřešek vedle KD Mniší
Probíhá jednání ohledně vánočního osvětlení na sloupech veřejného osvětlení v Mniší
Do příštího roku bude přednesen požadavek na statický posudek na strop / krov v kapli
Letní večer OB Mniší byl zrušen z důvodů omezení kvůli koronaviru.

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat
dne 8.9.2021 v 18:00 hod. v KD Mniší.

………..…………..
Zapsal/a

………..…………..
Předseda

