Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 16. září 2015
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: 0

4. Přizváni hosté: Stanislav Šimíček – místostarosta

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. Požadavky na rozpočet města pro rok 2016
4. Doplnění stávající dopravní zóny dopravní značkou Zákaz stání
5. 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) 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 (předminulý zápis)
b) srovnání pozemku za kontejnerovým místem u zastávky Mniší střed (neupraveno při
dokončení budování I. etapy chodníku v Mniším) – v řešení (předminulý zápis)
c) zpřísněný dohled nad realizací II. etapy chodníků v Mniší vzhledem k stížnostem občanů.
Dále upozorňuje nedostatečné zabezpečení svahu palisády (nedostatečná výše), rovněž
dochází k vyvrácení palisádu již dnes, kdy nejsou zatíženy uvedeným svahem (viz foto). vyřešeno
d) spolupráci a podporu při zhotovení zrcadla u domu č.74, které má sloužit k bezpečnému
vyjíždění na silnici – vyjádření ORM
e) vyčistění příkopy zhotovené ze žlabu před bývalou jednotou sousedící s pozemky p.č.
33/5 a p.č.st. 188/1 z důvodu zanesení a neodtékání vody při srážkách - splněno
f) úpravu pozemku nad opěrnou zdí nad chodníkem na křižovatce Mniší střed a to o
vyplevelení (uvedený pozemek s folií zaplevelen viz. Foto - částečně splněno

3. Požadavky na rozpočet pro rok 2016
Seznam navrhovaných požadavků tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.
4. Doplnění stávající dopravní zóny dopravní značkou Zákaz stání
Správce MK žádá komisi o vyjádření k návrhu na doplnění stávající zóny v místní části Mniší
dopravní značkou Zákaz stání.
Komise po projednání
nesouhlasí
s návrhem celoplošného Zákazu stání v celé uvedené zóně, žádá o určení kritických úseků a
osobní účasti zástupce města popřípadě společnosti Slumeka s.r.o. na zasedání Komise pro
místní část Mniší k opětovnému projednání.
5. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) KOVOK Kopřivnice s.r.o. žádá místní komisi o vyjádření se k záměru uvedení
komunikace která fyzicky vede přes pozemky společnosti KOVOK Kopřivnice s.r.o. do
stavu kdy stav komunikace bude odpovídat katastrální mapě. Momentálně to co je
zavedeno v katastrální mapě skutečnosti neodpovídá. Společnost KOVOK Kopřivnice
s.r.o. chce zachovat skutečný stav komunikace a tímto by došlo k záměně pozemků
s městem Kopřivnice. Z vlastnictví města Kopřivnice by byly převedeny parcely p.č.
850/4, 850/8 do vlastnictví KOVOK s.r.o. celková výměra pozemku 715 m2.
Z vlastnictví KOVOK Kopřivnice s.r.o. by byly převedeny p.č. 467/5, 490/43, 490/46,
496/2 do vlastnictví města Kopřivnice celková výměra pozemku 648m2.
Komise po projednání
souhlasí
se směnou uvedených pozemků
b) žádá město Kopřivnice o zahájení jednání s majitelem pozemků potoka Lubinky v
záležitosti sečení břehu před rodinným domem č.p. 167
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c) Termín příští schůze komise 7.10.2015 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 16.9.2015
2. Seznam požadavků navrhovaných do rozpočtů MÚ Kopřivnice pro rok 2016 za místní
část Kopřivnice -Mniší

předseda komise

ověřovatel
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Seznam požadavků
navrhovaných do rozpočtu MÚ Kopřivnice pro rok 2016 za místní část
Kopřivnice - Mniší
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Kulturní dům:
- rekonstrukce sociálního zařízení,
Kulturní dům:
- rekonstrukce podlahy v sále,
Kulturní dům:
- vypracování studie rekonstrukce KD,
Vybudování chodníku k víceúčelovému hřišti
Tenisový kurt
- vyasfaltování tenisového kurtu u Kulturního domu,
Parkoviště u Kulturního domu
- vyasfaltování parkoviště u Kulturního domu,
Rekonstrukce místních komunikací:
- pokračování realizace II. etapy komunikace od RD č.p. 170 po RD č.p. 94,
- křižovatka a komunikace na horním konci pod RD č.p. 73,
- komunikace k RD č.p. 193,
Realizace III. etapy "Chodníky Mniší"
MŠ Mniší
- nová zahrada,
- zateplení budovy,
ZŠ Mniší
- renovace zídky pod školou
Kaple
- renovace zídky pod kaplí,
- oprava stropu,
- renovace kamenného kříže,
Rozšíření veřejného osvětlení:
- na komunikaci k RD č.p. 136,
Zatrubnění otevřeného potoka nad RD č.p. 80
Ozvučení bezdrátovým rozhlasem - (část Pružinky)

V Mniší 16. září 2015
Za komisi pro místní část Kopřivnice - Mniší
Lichnovský Václav
předseda
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