Zápis z 8 jednání Výboru pro místní část Mniší
Datum a místo konání: 1.12.2021
Přítomni:
•
•
•
•
•
•
•

Ing.Martin Švidrnoch, MBA
- předseda výboru
Svatopluk Holub
- člen výboru
Hana Hrnčárková
- člen výboru
Leon Chlebek, MBA
- člen výboru
Ludmila Jalůvková
- člen výboru
Václav Lichnovský
- člen výboru
Ing. Miroslav Kopečný - garant pro MČ

Omluveni:
• Anna Čechová
• Mgr.Irena Drijáková
• Ing.Radomíra Michálková
• Petr Růža
• Rostislav Slezák

- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
- 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 6 členů výboru a navrhl zvolit zapisovatele, který nejpozději do 15 dnů ode dne jednání
výboru vyhotoví písemný zápis.
Návrh: Leon Chlebek
Výsledek hlasování: 6 – 0 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Zapisovatelem byla zvolen Leon Chlebek

Dále předseda představil program a nechal o něm hlasovat.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Různé

volba a schválení zapisovatele
Kontrola zápisu ze 7 jednání VMČM
Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM (p. Tomáš Hanes, Ing.Lumír Kresta)
Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší
Informace ve věci sečení travnatých ploch v MČ
Informace - Prodej pozemku paní Iva Heer
Prodej pozemků 850/3 p.Hanes

Změna a doplnění programu o body:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………

Výsledek hlasování: 5 – 0 – 1 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Program jednání byl schválen.

Ad 2) Kontrola zápisu ze 7.jednání VpMČM
Zápis ze 7. jednání VMČM byl bez připomínek

Ad 3) Schválení přizvané osoby účasti na jednání VpMČM
Bylo hlasováno o účasti pana Tomáše Hanese a Ing. Lumíra Krestu na jednání VMČM
Výsledek hlasování: 5 – 1 – 0 (pro návrh, proti návrhu, zdržel se)
Účast hostů na jednání byla schválena.

Ad 4) Informace ve věci odkanalizování MČ Mniší
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.12.21 dokončení kanalizace v místní části Mniší
5.12.21 Dokončení prací na kanalizačních přípojkách
V KT 49 pokládka živice u KD Mniší a cyklostezka
Byly provedeny zátěžové zkoušky zásypů před pokládkou asfaltu
Za příznivých povětrnostních podmínek pro zahájení výkopových prací bude cca v březnu
zahájena pokládka vodovodního potrubí v částech Mniší
Ostatní komunikace dotčené výkopem kanalizace by se měly opravovat do června 2022.
Zimní údržbu bude provádět firma Staspo se spolupráci se Slumekem
Dotaz V.Lichnovského, zdali je možné nahlédnout do stavebního deníku k projektu
kanalizace, odpověď města – ANO, po předběžné domluvě, s konkrétním dotazem.
K dotazům ohledně kanalizačních vpustí, bylo od fa Slumeko odpovězeno p.Kozubkem.
Kontrola je prováděná 2x ročně. Před přívalovými dešti jsou kontrolovány kritická místa
kanalizace. Nyní je kanalizace v režimu zvláštní užívání stavby, kdy za kanalizaci ručí realizační
firma stavby. Slumeko provádí namátkové kontroly.

Ad 5) Informace ve věci sečení travnatých ploch v MČ
Proběhla schůzka s pí. Červeňovou a na dotazy předsedy VMČM byly zodpovězeny dotazy
•
•

Sečení v Mniší proběhlo 3x za rok
V současné době je kontrola po sečení prováděna pí. Halovou, zápisy o tomto nejsou vedeny.
Plánuje se zápisy provádět od roku 2022.

•

•

Z důvodů výkopových prací, nebylo vždy možné provádět sečení trávy v určitých částech
Mniší.
Na místním hřbitově je potřeba provést úpravu dřevin. Bude sjednaná náprava? - po kontrole
na místě bylo zjištěno, že úprava dřevin (tavolníků) není nutná. Typ použitých nižších keřů
nevyžaduje řez (případně jen zmlazení dle potřeby jednou za cca 10 let) pokud nebyl vysazen
za účelem tvarovaného živého plotu, což v tomto případě nebyl. Keře nezasahují do chodníků
ani hrobů, není tedy důvod je řezat. Z keřů budou pouze odstraněny nálety několika dřevin,
kterou zajistí správa majetku ve spolupráci se Slumekem. Zeleň na hřbitovech nemá ve správě
správa zeleně (odbor ŽP) ale správa majetku. Stejně tak sportoviště, základní školy, mateřské
školy a pod., ti si provádějí základní údržbu samostatně. OŽP zde zajišťuje pouze odborně
náročnější ořezy, kácení, výsadby a pod.

Ad 6) Informace - Prodej pozemku paní Iva Heer
•
•

Ad 7)

Zástupcem OMM byl zamítnut prodej pozemku pí Ivě Heer
Tento pozemek je v plánu rozdělit na čtyři části a formou dražby odprodat
Prodej pozemků 850/3

P.Hanes s p.Krestou podali vysvětlení k záměru odkoupit pozemek
Úkol:
•
•

ověřit, jestli je tento pozemek v pasportu města
Zajisti místní šeření se zástupci města a majitelů pozemků

Různé:
1)
2)
3)
4)
5)

V první polovině roku 2022, začneme projednávat s OMM Vánoční výzdobu 2022.
Zídka u hřbitova je v havarijním stavu, je potřeba opravu (info p.Chlebek)
Ucpaný pisoár WC muži KD Mniší – reklamace (Info p.Chlebek)
p.Chlebek informoval o zrušení akce „Mikulášská nadílka“ z důvodů vládních nařízení C19
Odhrnování cyklostezky Lubina – Mniší (info p.Holub)

Tímto byl program dnešního jednání vyčerpán.
Jednání zakončil předseda výboru a pozval přítomné na příští jednání, které se bude konat dne
5.1.2022 v 18:00 hod. v KD Mniší

………..…………………………………
Zapsal: Leon Chlebek, MBA

……..…………………………………………….
Předseda: Ing. Martin Švidrnoch, MBA

