Zápis z 6. jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 8.9.2021
Přítomni:
Ing.Martin Švidrnoch, MBA
Svatopluk Holub
Hana Hrnčárková
Mgr.Irena Drijáková
Leon Chlebek, MBA
Ludmila Jalůvková
Ing.Radomíra Michálková
Petr Růža
Omluveni:
Rostislav Slezák
Anna Čechová
Václav Lichnovský
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 7 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do
15 dnů ode dne jednání výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Leon Chlebek, MBA
Výsledek hlasování: 7–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byl/a zvolen/a: Leon Chlebek, MBA
Dále předseda představil program, ze schůze se omluvil host p.Holuša a jako zástupce
navrhnul ing.Kůrečku. O tomto programu nechal hlasovat.

Program:
1) Volba a schválení zapisovatele
2) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p.Holuša 18:45h)
3) Stav projektu běžecké dráhy – informace
4) Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse s p.Holuša
5) Rozpočet města, priorita akcí Mniší

Změna a doplnění programu o body:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Výsledek hlasování: 7–0–0 (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, jako zástupce navrhnul Ing. Kůrečku. Hlasovalo se o
účasti přizvané osoby Ing. Kůrečku
Výsledek hlasování: 7–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
3) Stav projektu běžecké dráhy – informace
Předseda výboru informoval o výsledku jednání s Ing. Štěpánem, ze kterého
vyplynulo vyspecifikovat požadavky dráhy. A to, zdali je potřebný chodník podél dráhy,
kotvící prvky na dráze atd. Pro vyjasnění těchto požadavků bylo zapotřebí sjednat osobní
schůzku zástupce SDH p. Svatopluka Holuba s Ing.arch. Milanem Šmídem. Pro vypracování
projektu běžecké dráhy město vyčlenilo částku 80.000,-Kč. Od člena výboru p.Chlebka bylo
poznamenáno, aby se ověřila kapacita kanalizace pro odvodnění dráhy. V průběhu tohoto
jednání se dostavila členka výboru Ing.Michálková
Bylo hlasováno vybudování chodníků podél běžecké dráhy
Výsledek hlasování: 8–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)

4) Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse s Ing. Kůrečkou – diskuse
V zahájení diskuse předložil p. Růža fotografie vad a nedodělků z průběhu výkopových
prací. Ing. Kůrečka si fotografie převzal, se záměrem zkontrolovat stav a popřípadě provést
nápravu. Rovněž bylo upozorněno na to, že byly odstraněny dopravní značky přechodu pro
chodce. Pan Kůrečka sjedná nápravu.
Výboru byly následně předány tyto informace:
•
•
•
•
•
•
•
•

V současnosti je hotovo cca 4100m z 4900m kanalizace, tj. 84%. Přípojky jsou hotovy
138ks z 180, tj 77%.
Kanalizace října 2021 bude kompletně hotová kanalizace
Kanalizační vpusti pro dešťovou vodu jsou pravidelně kontrolovány. Finální kontola
vpustí proběhne 11/2021
Chodníky, obrubníky a jiné dotčené prvky které byly poškozeny výstavbou kanalizace
budou opraveny
Do konce roku bude dokončena oprava vodovodního řádu.
Pravidelně dochází k opravám (zásypům) výtluků na silnicích po výkopových prací.
Hlavní komunikace od 1/58 po konec Mniší směrem na Hukvaldy bude opravena do
konce roku 2021
Ostatní komunikace dotčené stavbou kanalizace by měly být opravené v první
polovině roku 2022.

Po prezentaci Ing. Kůrečka ukončil účast na jednání
5) Rozpočet města, priorita akcí Mniší
Předseda výboru vyzval všechny pro nastavení priorit v seznamu požadavků
navrhovaných do rozpočtu města Kopřivnice pro rok 2022. Jako podklad se použil seznam
z předešlého období. Členové seznamu se shodli na jednotlivých úpravách a prioritách. O
konečné podobě seznamu následně členové hlasovali. Návrh požadavků, který byl zaslán
zástupcům města je přílohou tohoto zápisu.
Pro konečnou verzi požadavků se hlasovalo následovně:
Výsledek hlasování: 8–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Různé:
•

•

Pí.Hrnčárková předložila žádost občanů o řešení zachování klidu v nočních hodinách.
Členové výboru se shodli, že toto není v kompetenci výboru a odkázal občany Mnišího
na řešení přivoláním hlídky Městské police
P. Chlebek informoval o akcích pořádané Osvětovou besedou například akci ve
spolupráci se ZŠ Mniší - DRAKIÁDA, konanou 15.10.2021. Další plánované akce
naleznete na webových stránkách Osvětové besedy

•
•
•
•

P. Holub upozornil na úspěch v hasičské soutěži a zároveň pozval na hasičskou soutěž.
Vše rovněž je k nalezení na stránkách SDH.
Předseda výboru informoval o zrušení rychlostní zkoušky 2022 přes naši obec z důvodu
výstavby kanalizace
Předseda výboru oznámil stáhnutí nabídky pí. Valíčkové pro bezplatné převedení
pozemku do majetku města.
Pan Lichnovský zaslal požadavky k řešení v jeho nepřítomnosti:

Kontrola zápisu z 5. jednání Výboru pro místní část Mniší
•

bod. 5) – Informace k odkanalizování MČ Mniší – proč nebyly vyslyšeny
požadavky VpMČM, zda-li proběhlo jednání a z jakým výsledkem

Odpověď: předseda výboru je v neustálém kontaktu se zástupcem firny Staspo p.Hohušou a
řeší požadavky operativně.
•

bod. 5) – Podání informaci k plánu sečení v obci Mniší – uvedený stav posečení je
stále stejný během dvou měsíců nebyla sjednána náprava, bylo provedeno už druhé
sečení?, z jakého důvodu nebylo posečeno okolí Kulturního domu při Slavnostech
v Mniším, stav hřbitova (sečení, ořez keřů, ořez stromů), když je placený správce
hřbitova, který by to měl zařídit a hlídat – kritika občanů.

Odpověď: Proběhla schůzka s p.Habrem. Byl zpracován plán sečení a na základě výkazu
provedených prací se tyto služby hradí Slumeku. Při pátém jednání výboru bylo řečeno, že
členové mohou informovat předsedu výboru o nedostatcích a ten bude tyto stížnosti dále
eskalovat na příslušný odbor. Tomu se takto nestalo. Předseda výboru takto uvádí, že v době
konání slavnosti byl na zahraniční dovolené a o situaci nevěděl. Nevidí však důvod k tomu,
aby pan Lichnovský při tomto zjištění nemohl nedostatky reklamovat a snažit se situaci
vyřešit.
•

bod. 6) - Projednání žádosti SDH Mniší – proběhla jen diskuze s výsledkem
sjednání schůzky SDH Mniší s Ing. Milanem Gilarem a FC Vlčovice-Mniší kde se má
rozhodnout, VpMČM nemá kompetence o tom rozhodnout – nebylo hlasováno tak
jak je uvedeno v zápise

Odpověď: nehlasovalo se o užívání hřiště na tréninky SDH, ale o souhlasném stanovisku
výboru, aby tyto tréninky mohly probíhat (viz zápis). Výsledek hlasování měl být jako
podmět k souhlasnému stanovisku příslušného správce zařízení. Vše proběhlo dle stanov pro
VMČ. Nedošlo k žádnému pochybení.
•

Proč nebyl zpracován zápis z 5. jednání Výboru pro místní část Mniší ve
stanovené lhůtě, tak jak je uvedeno v jednacím řádu Výboru, ani vyvěšen na
webových stránkách Městského úřadu Kopřivnice v daném termínu

Odpověď: Z pracovní zaneprázdněnosti zapisovatelky a předsedy výboru
k několikadennímu zpoždění zaslání zápisu, začeš se předseda výboru omlouvá.

došlo

Požadavky do zápisu z 6. jednání Výboru pro místní část Mniší
•

proč nebyla otevřena zahrada MŠ Mniší dne 6.9.2021 - sešlo se tam okolo 7 rodin s
dětmi.

Odpověď: údajně se na zahradě MŠ nacházel stavební materiál, kdy mohlo dojít k úrazu.
•

žádost o informaci – zda-li bylo v rozpočtu na rekonstrukci MŠ Mniší úklid po
rekonstrukci a v jakém rozsahu (vyčíslení částky), proč tak nebylo učiněno

Odpověď: doporučení se zeptat vedoucí MŠ, popřípadě příslušný odbor MěÚ
•

žádost o vyčištění staré kanalizační sítě v místní části Mniší, která je zanesena štěrkem
a hlínou z výstavby kanalizace, po dokončení opětovné vyčištění a požadavek na
kontrolu kanalizace kamerou před kolaudaci stavby

Odpověď: viz bod 4
•

vyčištění odtokových žlabů u hasičské dráhy za UNIMO buňkami a položení cca 12
odtokových žlabů, které byly odstraněny při výstavbě kanalizace

Odpověď: viz bod 4
•

odvezení popřípadě srovnání hlíny za UNIMO buňkami, která vznikla při výstavbě
dětského hřiště

Odpověď: Reklamace na město
•

úklid u stanoviště tříděného odpadu u KD Mniší a u zastávky Mniší-střed

Odpověď: Reklamace na město
•

posečení svahu pod ZŠ Mniší

Odpověď: předseda výboru bude informovat pana Habra
•

jak bude řešeno poškození chodníků při výstavbě kanalizace v částech, kde nebyla
odstraněna dlažba (chodník od zastávky Mniší-střed po most přes Lubinu do Vlčovic,
ostrůvek u zastávky Mniší-střed)

Odpověď: viz bod 4
•

žádost o informaci, zda-li firma STASPO spol.s.r.o. disponuje mobilními toaletami,
kde jsou umístěny, jelikož je v permanenci mobilní toaleta na místním hřbitově –
stížnost občanů

Odpověď : Ano disponuje. Firma Staspo upozorní své zaměstnance, aby tyto toalety
nepoužívali

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat
dne 6.10.2021 v 18:00 hod. v KD Mniší.

………..…………..
Zapsal/a

………..…………..
Předseda

