Zápis č. 9 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 5.října 2016
Místo konání: Klubovna KD v Mniší
Členů komise: 8
Přítomno členů komise: 7

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 7 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: Mgr. Ladislav Myšák - nepřítomen

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. Prodej pozemků parc. č. 402/1, 404/1, 51/1 a 52 v k.ú. Mniší
4. Různé

1. Úvod, zahájení, schválení programu
Komise po projednání
schvaluje
program schůze Komise pro místní část Mniší ve znění předloženém předsedou.

2. Kontrola zápisu z minulých schůzí
a) jednání o zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t v tranzitu do Místní části Mniší
od zastávky Vlčovice rozcestí směrem na Hukvaldy a po projednání nadále požaduje
ponechat zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t v místní části Mniší od zastávky
Mniší střed směrem do centra Mnišího a na komunikaci směrem na Měrkovice – v řešení
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b) zhotovení finanční nákladů (rozpočet), k zajištění reflexního označení (odrazky) ostrůvku
na zastávce Mniší střed, v důsledku zabezpečení bezpečnosti provozu – v řešení
c) žádá město Kopřivnice o sdělení v jakém stavu se nachází studie využitelnosti KD Mniší
na kterou byly schváleny finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2016, v případě
zpracování, žádá o předložení Komisi pro místní část Mniší – vyřešeno

3. Prodej pozemků parc. č. 402/1, 404/1, 51/1 a 52 v k.ú. Mniší
Město Kopřivnice zastoupené odborem majetku města žádá komisi o vyjádření k prodeji
pozemků p.č. 402/1, 404/1, 51/1 a 52 v k.ú. Mniší, které bezprostředně navazují na pozemky
ve vlastnictví Ivy Haar.
Komise po projednání
nesouhlasí
s prodejem pozemků p.č. 402/1, 404/1, 51/1 a 52 v k.ú. Mniší dokud nebude vyřešeno
odkanalizování místní části Mniší.

4. Různé
Komise pro místní část Mniší:
a) žádá město Kopřivnice o vysvětlení opravy místní komunikace směr Měrkovice, která
měla začínat až za retardérem (viz. email ze dne 27.7.2016 od Ing. Šumšalové), ale i
přesto začala od č.p. 149, důvodem zkrácení úseku opravované komunikace o cca 150 m
bylo stáří a následné opakované opravy SmVaKu na vodovodním řádu uloženého v
tomto úseku.
b) žádá město Kopřivnice o informování komise o všech investičních akcí v místní části
Mniší organizovaných ORM a OMM
c) Termín příští schůze komise 2.11.2016 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 5.10.2016.
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