Zápis z 7 jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 13.10.2021
Přítomni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing.Martin Švidrnoch, MBA
- předseda výboru
Anna Čechová
- člen výboru
Mgr.Irena Drijáková
- člen výboru
Svatopluk Holub
- člen výboru
Hana Hrnčárková
- člen výboru
Leon Chlebek
- člen výboru
Ludmila Jalůvková
- člen výboru
Václav Lichnovský
- člen výboru
Ing.Radomíra Michálková
- člen výboru
Petr Růža
- člen výboru
Ing. Miroslav Kopečný - garant pro MČ

Omluveni:
• Rostislav Slezák

- člen výboru

Viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.

Jednání Výboru pro místní část Mniší zahájil Ing. Martin Švidrnoch, přivítal přítomné, konstatoval, že
je přítomno 9 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání
výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Anna Čechová
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byla zvolena 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 ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse s p.Holušou
4) Prodej pozemku paní Iva Heer
Různé

Změna a doplnění programu o body:
5) Kontrola bodů a úkolů ze zápisu ze dne 8.9.2021 – navrhl p.V Lichnovský
Bude projednáno v rámci kontroly zápisu.
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
8) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.

Kontrola zápisu z 6.jenání VpMČM
Ad 3) Stav projektu běžecké dráhy – informace
•

Proběhlo jednání s p.Šmídem a p.Sv. Holubem, je vyčleněno 100 tis. na návrh projektu,
vznikly další nové požadavky – osvětlení, chodník

Ad 4) Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse s p.Holuša
•

•

Znovu upozorňujeme na ucpané koše staré dešťové kanalizace a žádáme o jejich vyčištění a
předložení stavebního deníku a záznamu proběhlých kontrol. Vzhledem k tomu, že správcem
stávající kanalizace je Slumeko, je potřeba, aby se ohledně čištění vpustí Slumeko domluvilo
se spol.Staspo.
Žádáme o informaci, kolikrát proběhlo pokropení cest a kolikrát byly vpusti do stávající
kanalizace vyčištěny.

Ad Různé)
Sečení v obci
•

•

Proběhla schůzka s p.Habrem. Břeh pod školou je v plánu sečení 1 až 2x ročně, je vytvořený
plán sečení. Pokud jsou výtky k sečení, předseda výboru opět žádá o zaslání
fotodokumentace na e-mail.
Žádáme o ujasnění, proč letos neproběhlo sečení podle plánu 3x ročně a proč není sečení
kontrolováno ze strany Města Kopřivnice.

Během jednání k sečení se dostavila p.Michálková.
Otevření zahrady MŠ
•

Za otevření zahrady MŠ zodpovídá vedoucí učitelka, pokud je s otevřením zahrady a dozorem
nad hřištěm problém, doporučujeme ji kontaktovat napřímo.

Ostatní body zápisu z 6.jenání jsou bez připomínek.

Projednání dílčích bodů programu:
2) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p. Holuša 18:45h)
Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Poznámka
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší – diskuse s p.Holušou
Pan Holuša byl upozorněn na zanesené vpusti do dešťové kanalizace. Dle jeho vyjádření je na každém
kontrolním dni přítomno Slumeko a případné problémy jsou řešeny, v případě urgentních požadavků
se tyto řeší v týdnu, kdy vznikly.
Pan Růža upozornil na předání fotodokumentace p.Kůrečkovi na minulém jednání. Po domluvě
s p.Holušou budou dané problémy řešeny přímo na místě (ucpané vpusti, voda ve dvoře)
Podle informace p. Holuši je domluveno kropení cest 2 až 3x týdně.
VpMČM znovu žádá o navrácení značky přechod pro chodce. Žádá dále o zlepšení sjízdnosti cesty
směrem na horní konec kolem vodojemu a posunutí značky slepá ulice blíže k hlavní cestě u
kulturního domu.
Údržba cest v zimě – předseda výboru p.M.Švidrnoch vznese dotaz přímo na paní Pavliskovou.

Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Poznámka :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Prodej pozemku paní Iva Heer
Výbor pro MČM navrhuje odložit prodej pozemku a zároveň žádá odbor majetku Města Kopřivnice o
zaslání bližších informací k pozemku (prodejní cena, záměr s pozemkem). V případě plánovaného
využití pozemku na stavební parcely doporučujeme prodat pozemek formou aukce.

Výsledek hlasování: 10–0–0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Poznámka :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Různé:
• Ve středu 20.10. proběhne veřejná schůze v KD – doporučujeme vyhlášení místním
rozhlasem. Informace jsou zveřejněny na webových stránkách Města Kopřivnice, na
facebooku OB Mniší i Města Kopřivnice.
• Požadavek p.Křístkové o informaci k hlasování o prodeji pozemku panu Krestovi a p.Anlaufovi
- členové výboru hlasováním neschválili prodej pozemku, chybí vyjádření všech dotčených

•

osob podle občanského zákoníku. Je potřeba oslovit také pana Krpce (po domluvě s p.
Křístkovou)
Parkování u hřbitova – 2 místa budou vyhrazena a vyznačena pro návštěvy místního hřbitova.

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat dne
3.11.2021 v 18:00 hod. v KD Mniší

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

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

